
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

KETVIRTADIENIS – THURSDAY, BALANDŽIO – APRIL 15, 2010 • Vol. CI Nr. 71 Kaina 75 c.

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.53 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Telkiniuose. Kovo mėnuo
Indianapolio lietuvių telki-
nyje (p. 2)
•Nepaisant tragedijos,
įtampa tarp Rusijos ir Len-
kijos mažėja (p. 3)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.4)
•JAV LB Padėkos raštas –
R. Tamošiūnui (p. 5, 11)
•Nuomonė. Kada prasidės
Šventosios uosto atstaty-
mas? (p. 5)
•Mūsų stalui (p. 8)
•V. Alantas (10) (p. 9)
•Atvelykio pietūs PLC (p.10)
•Pradėtas Paežerių dvaro
rūmų pertvarkymas (p. 10)

Ambasadas užpl∆do norintys deklaruoti gyvenamâjâ vietâ
Vilnius, balandžio 14 d. (BNS) –

Šalies ambasadas užsienyje pastaro-
siomis dienomis užplūdo daugybė
Lietuvos piliečių, norinčių kuo grei-
čiau deklaruoti gyvenamąją vietą.
Daugelį metų gyvenę ir dirbę svetur,
tačiau Lietuvos tarnyboms apie tai
iki šiol nepranešę lietuviai staiga pa-
juto poreikį turėti tvarkingus doku-
mentus. Taip jie tikisi išvengti prie-
volės sumokėti privalomojo sveikatos

draudimo mokestį, apie kurį paskelbė
Valstybinė mokesčių inspekcija.

Šalies diplomatai įsitikinę, kad
šios lietuvių minios ambasadose ge-
rokai patikslins oficialią emigrantų
statistiką. Statistikos departamento
skaičiavimais, nuo 1990 m. iš Lietu-
vos galėtų būti išvykę 519,000 piliečių.

Lietuvos ambasados Jungtinėje
Karalystėje trečiasis sekretorius Ma-
rijus Petrušonis aiškino, kad didesnių

eilių pavyksta išvengti, nes ši proce-
dūra yra labai paprasta, trunka tik
kelias minutes. ,,Gal daugelis emigra-
vusių lietuvių tiesiog nepagalvodavo,
kad reikia deklaruoti gyvenamąją vie-
tą, kiti gal bijodavo, jog taip neteks
teisės gyventi Lietuvoje, arba nebuvo
pakankamai informuoti, kaip tai pa-
daryti”, – svarstė M. Petrušonis.

Jei lietuvis ambasadoje keičia pa-
są, registruoja Nukelta į 6 psl.

Bažnyçios hierarchai
raginami pareikšti

savo nuomonê

Mirè Bronius Krokys

Vilnius, balandžio 14 d. (ELTA)
– Nerimaudami dėl krikščioniškųjų
ir savitos nacionalinės kultūros su-
brandintų vertybių griovimo 53 gar-
sūs visuomenės veikėjai – kunigai,
įvairių visuomeninių organizacijų
pirmininkai, akademikai, Nepri-
klausomybės Akto signatarai – į pa-
galbą kviečiasi Bažnyčios hierarchus.

Viešu laišku Lietuvos vyskupų
konferencija (LVK) raginama pa-
reikšti savo nuostatą dėl krikščioniš-
kųjų ir kultūros vertybių apsaugos.
Toks atviras laiškas, primenant, kad
didžiausių istorinių negandų metais
Bažnyčia visada buvo kartu, LVK
įteiktas Seime surengtoje spaudos
konferencijoje.

,,Lietuva jau supranta, kad post-
modernioji kultūra, kurią mums vi-
somis išgalėmis bruka transvestitai
ir homoseksualai, aptarnaujami libe-
ralizmu besidangstančio šiuolaikinio
neobolševizmo, iš tikrųjų yra krikš-
čioniškųjų ir savitos nacionalinės
kultūros subrandintų vertybių grio-
vimas, asmens savanaudiškumo ir jo
ydų panaudojimas krikščionybės pa-
matų griovimui”, – rašoma kreipimesi.

Laiške piktinamasi, kad Europos
Taryba, pritardama šiandieninių
neokomunistinių sluoksnių ideologi-
jai ir praktikai, dangstydamasi tole-
rancija ir žmogaus teisėmis, homo-
seksualines vertybes skelbia esant
vertingesnes už krikščioniškosios
kultūros terpėje išugdytas tautos
vertybes. Laiške kliūva ir Bažnyčios
tarnams.

Pasaulis tapo saugesniu, sako JAV prezidentas
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0 Washington, DC, balandžio 14
d. (AFP/BNS) – JAV prezidentas Ba-
rack Obama paskelbė, kad pasaulis
tapo saugesniu po 47 šalių viršūnių
susitikimo, per kurį susitarta per ket-
verius metus sugriežtinti branduoli-
nių medžiagų kontrolę, kad jos nepa-
tektų į kovotojų rankas.

Washington, DC vykusi konfe-
rencija tapo atsaku į B. Obama per-
spėjimą, jog pasaulyje apstu prastai
saugomų branduolinių medžiagų, o
joms patekus į kovotojų grupuočių
rankas gali kilti pasaulinė nelaimė.

,,Sveikiname ir prisidedame prie
prezidento Obama raginimo užtikrin-
ti visų pažeidžiamų branduolinių me-
džiagų saugumą per ketverius metus,
dirbdami kartu, kad padidintume
branduolinį saugumą”, – sakoma ta-
me susitikime dalyvavusių vadovų
bendrame pareiškime.

Viršūnių susitikime, kuris buvo
didžiausias iš vykusių Jungtinėse
Valstijose per pastaruosius šešis de-
šimtmečius, B. Obama taip pat ragi-
no Kiniją ir Jungtinių Tautų (JT)
Saugumo Tarybos skeptikus palaiky-

ti naujus apribojimus Iranui, kuris
vykdo prieštaringai vertinamą bran-
duolinę programą.

Nors Beijing pastaruoju metu
siuntė prieštaringus ženklus, Kinijos
prezidentas Hu Jintao šiame susitiki-
me sakė, kad jo šalis ,,griežtai” nusista-
čiusi prieš atominių ginklų platinimą,
tačiau pasisako už branduolinės energi-

jos panaudojimą taikiems tikslams.
Tačiau Beijing aiškiai nenurodė,

ar palaikys JAV vadovaujamas pas-
tangas, kad JT ketvirtą kartą pa-
skelbtų apribojimus Iranui, nors vie-
nas Kinijos pareigūnas vėliau sakė,
kad jo vyriausybė pasiruošusi disku-
tuoti dėl ,,naujų siūlymų”.

Nukelta į 7 psl.

Čikaga, balandžio 14 d. (,,Drau-
go” info) – Balandžio 11 d., sulaukęs
92 m. amžiaus, amžinybėn iškeliavo
chemikas, visuomenės veikėjas Bro-
nius Krokys.

B. Krokys gimė Lietuvoje, sovie-
tinės okupacijos priverstas pasitrau-
kė iš tėvynės. Likimas lėmė Ameri-
koje išgyventi daugiau kaip 60 metų,
bet visą savo gyvenimą liko ištikimas
Lietuvai. Aktyviai dalyvavo JAV Lie-
tuvių Bendruomenės (LB) veikloje,
buvo LB Rochester apylinkės pirmi-
ninku, priklausė JAV LB valdybai.
Buvo lituanistinių mokyklų vedėju,
lietuvių radijo programų pranešėju.
Atsikėlęs į Philadelphia, PA, aktyviai
dalyvavo Bendruomenės, ateitinin-
kų, Šv. Andriejaus parapijos, choro,
Lietuvių namų kultūros centro veik-
loje. Rėmė Rytų Lietuvos mokyklas,
įkūrė ,,Gintarinių šaknų” klubą (Am-
ber Roots Heritage Club), mokė ,,pir-
mosios bangos” lietuvių palikuonis
lietuvių kalbos. Parašė vadovėlį
,,Gintarinės šaknys”. Lietuvoje už-
mezgė ryšius tarp Pelesos, Gervėčių
ir Rytų Lietuvos mokyklų, jas rėmė.

Už savo lietuvišką veiklą buvo
apdovanotas JAV LB Švietimo tary-
bos premija, Pennsylvania gubernato-
riaus, Philadelphia mero žymenimis.

,,Dėl mūsų žengtų žingsnių pasaulis bus saugesnis”, – B. Obama sakė
baigiantis Washington, DC vykusiam susitikimui. APN nuotr.

A. A. Bronius Krokys.
,,Draugo” archyvas.



INDIANAPOLIS, IN

LIETUVIÛ TELKINIAI

2 DRAUGAS, 2010 m. balandžio 15 d., ketvirtadienis

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

GARBÈS PRENUMERATA
(metams kasdiena, paskelbta) $250.00

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $390.00 • 1/2 metû $210.00

• 3 mèn.$110.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $615.00 • 1/2 metû $315.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Renata Šerelyt�

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Redakcijos žodis

Šiųmetiniai „Pulitzer” pre-
mijų paskyrimai turėtų išsklai-
dyti bet kokias abejones dėl
interneto vietos ir vis labiau
didėjančios įtakos žiniasklaido-
je. Pirmą kartą šis garbingas JAV
apdovanojimas tiriamosios žur-
nalistikos grupėje paskirtas
vienai iš internetinės žurnalis-
tikos pradininkių – internetinei
svetainei ,,ProPublica” (pro-
publica.org) už straipsnį apie
kontroversiškus mirties atvejus
viename New Orleans medici-
nos centre. Komercinės žinias-
klaidos priemonėms tiriamajai
žurnalistikai skiriant vis mažiau
lėšų ir dėmesio, minėtas tinkla-
lapis kai kurių žinovų yra laiko-
mas nauju, pažangiu žurnalis-
tikos modeliu. Dienraščio ,,San
Francisco Chronicle” svetainė
sfgate.com taip pat tapo pirmą-
ja, pelniusia ,,Pulitzer” premiją
už geriausią redakcinės skilties
karikatūrą.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Kovo mėnuo
Indianapolio lietuvių telkinyje

VIKTORIJA ARTHUR
Indianapolio Lietuviû
Bendruomenès pirmininkè

Indianapolio Lietuvių Bendruo-
menė (ILB) turiningai praleido kovo
mėnesį suruošusi du renginius, švęs-
dama Lietuvos laisvės jubiliejų ir pri-
simindama tautos kultūrines tradici-
jas.

ILB paminėjo atkurtos Lietuvos
Nepriklausomybės 20-metį renginyje,
kuriame buvo dainuojamos lietuviš-
kos dainos ir šokami tautiniai šokiai.
Mokiniai iš Indianapolio lituanistinės
mokyklos (ILM) suteikė progą susi-
mąstyti apie laisvę skaitydami įvai-
rius tekstus apie Lietuvos laisvę. Ko-
vo 6 d. renginyje skambėjo dainos,
atliekamos suaugusiųjų choro ,,Gin-
taras” ir vaikų choro ,,Aušra”, ku-
riems vadovauja Dalia Mockienė.

ILB pirmininkė Viktorija Arthur
sakė, jog yra dėkinga savo seneliams,
kad jie sulaukė 1990 m. Kovo 11-
osios. Ji pristatė svečius iš Čikagos –
JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio
Vakarų apygardos pirmininkę Ireną
Vilimienę ir jos vyrą Zigmą, iždininkę
Genovaitę Treinienę ir sekretorę Zitą
Litvinienę. I. Vilimienė pasveikino
susirinkusius ir padėkojo už pagalbą
puoselėjant Lietuvos kultūrą India-
napolyje.

Renginio metu ILB vicepreziden-
tė Alma Noreika-Spellacy paskelbė,
kad Indianapolio lituanistinė mokyk-
la iš Lietuvių Fondo gavo 900 dol.
paramą. Viceprezidentė pristatė mo-
kyklos direktorę Adriją Beleckienę,
kuri dovanotą čekį perdavė ILB iž-
dininkui Mindaugui Žekoniui. Ren-
ginio svečiai buvo pakviesti pasivai-
šinti prie švediško stalo, juos linksmi-
no ansamblio ,,Biru Bar” muzikantai.

Vėliau kovo mėnesį ILB nariai
turėjo galimybę pristatyti šimtams
pradinių klasių mokinių Lietuvos
istoriją ir tradicijas per margučių
marginimo seminarą Trades Point
Christian Academy, Indianapolio
šiaurės vakaruose. Daiva Miller ir jos

dukra Giedra Campbell parodė, kaip
marginami margučiai – šios paslaptys
jų šeimoje buvo perduodamos iš kar-
tos į kartą. Mama su dukra moki-
niams parodė margučius, žemėlapius,
liaudies meno dirbinius ir kostiumus,

papasakojo apie turtingą Lietuvos
istoriją, ypatingą dėmesį skirdamos
ilgai šalies kovai už laisvę ir neprik-
lausomybę. Mokiniai susidomėję
klausėsi pasakojimų, uždavė įžval-
gius klausimus ir bandė savo jėgas
puošdami margučius.

Miller moko suaugusius kalbų
kursuose Indianapolio lituanistinėje
mokykloje, kuri nuo rugsėjo nuomo-
jasi patalpas Trades Point Christian
Academy. Ten užsiėmimai vyksta kas
antrą šeštadienį. Tai buvo Miller
sumanymas pasiūlyti Trades Point
Christian Academy ką nors mainais
už svetingumą. Renginys tikrai pa-
vyko, nes Miller buvo nedelsiant pa-
prašyta surengti tokį seminarą ir
kitais metais.

,,Mūsų mokiniai galėjo patirti
kažką nepakartojamo, ko jie nebūtų
galėję pamatyti kur nors kitur”, –
sakė Brian Cook, Trades Point Chris-
tian Academy antros klasės mokyto-
ja. ,,Tai vyko ypač laiku, nes dabar
kaip tik mokomės apie Europos
kultūrą” , – pastebėjo ji.

Iš anglų kalbos vertė
Loreta Timukienė

Indianapolio LB Nepriklausomybės 20-mečio proga pasveikino JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos atstovai (iš k.): sekretorė Zita Litvinienė, pirmininkė Irena
Vilimienė, ILB pirmininkė Viktorija Arthur, apygardos iždininkė Genovaitė
Treinienė.

Studentai ir dėstytojai Trades Point Christian Academy grožisi margučiais iš
Daiva Miller asmeninio rinkinio.

Arija Simonaitytė deklamuoja J. Nekrošiaus ,,Tėvynė”.
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ANNE APPLEBAUM
„The Washington Post“

Praėjusį šeštadienį, balandžio 10
d., Lenkijos prezidentas, Lenkijos
nacionalinio banko pirmininkas,
Lenkijos kariuomenės generalinio
štabo vadas ir daug kitų politinių ir
kariuomenės vadovų, kurių kai kurie
buvo mano draugai ir mano vyro ben-
dradarbiai, žuvo tragiškoje katastro-
foje, lėktuvui nukritus miške netoli
Smolensko (Rusija), netoli nuo vie-
tos, kurioje prieš 70 metų Stalino įsa-
kymu buvo slapta nužudyta 20 tūkst.
lenkų karininkų. Tačiau šįkart nie-
kas neįtaria sąmokslo.

Žinoma, ši teorija buvo iškelta
keliose kraštutinių pažiūrų svetai-
nėse, ją paminėjo ir vienas kitas poli-
tikas, tačiau Rusijos ir Lenkijos vy-
riausybės, abiejų šalių žiniasklaida ir
didžioji dauguma rusų ir lenkų lai-
kosi nuomonės, kad lėktuvas sudužo
dėl rūko ir lakūno klaidos. Be to, dis-
kusija apie galimas nelaimės prie-
žastis yra nuoširdi ir atvira.

Lenkijos ministras pirmininkas
Donald Tusk nedelsdamas nuvyko į
įvykio vietą, lydimas Rusijos prem-
jero Vladimir Putin. Lenkijos teismo
žinovai į įvykio vietą atvyko praėjus
vos kelioms valandoms po tragedijos.
Rusijos vyriausybė siūlo pagalbą ir
panaikino vizų reikalavimus žuvu-
siųjų šeimų nariams, susiruošusiems
į Rusiją. Visur televizijų kameros,
Rusijos oro uosto pareigūnai viešai
kalbasi su žurnalistais ir atsakinėja į
klausimus.

Vakariečiui skaitytojui tai neat-
rodo neįprasta, nes būtent tokios
reakcijos tikimasi po lėktuvo nelai-
mės, ypač tokios, kurioje žuvo žinomi
visuomenės veikėjai. Tačiau šioje
pasaulio dalyje – ir ypač šioje vai-
duokliško miško vietoje – atvira dis-
kusija apie tragediją parodo, jog įvyko
radikalūs pokyčiai. Miškuose aplink
Smolenską daug nepažymėtų kapų,
kuriuose palaidoti ne tik Katynėje
sušaudyti Lenkijos karininkai, bet ir,
spėjama, Stalino genocido aukos, par-
tizanai ir valstiečiai maištininkai.
Niekas nežino visos tiesos, nes šių

kapų istorija ne vieną dešimtmetį bu-
vo slepiama ir neigiama, ja buvo nau-
dojamasi politiniais tikslais.

Kartais ir Vakarų politikai apsi-
mesdavo, jog tiki šiomis melagys-
tėmis – nors ir žinojo tiesą, britų ir
amerikiečių teisėjai leido Sovietų
Sąjungai Niurnbergo teismuose me-
lagingai priskirti Katynės žudynes
Hitlerio nusikaltimams.

Be to, šioje pasaulio dalyje staigi
politiko mirtis dažniausiai sukelia
įtarimų dėl sąmokslo. Lenkijos karo
laikų vadovas, generolas Wladyslaw
Sikorski taip pat žuvo lėktuvo ne-
laimėje. Jam žuvus, Lenkija kritiniu
laikotarpiu neteko patikimiausio ir
kompetentingiausio vadovo, ir šis
faktas padėjo Sovietų Sąjungai už-
imti šalį. Tai, kad ši katastrofa taip ir
nebuvo iki galo ištirta bei pragaištin-
gi tolesni įvykiai reiškia, kad net
dabar šis įvykis lieka apgaubtas pas-
lapties šydu.

Jei šios paslaptys ir iškreipti
faktai būtų tik fanatikų ir istorikų
ginčų tema, tai nebūtų taip svarbu.
Tačiau ne tik tai. Pusę amžiaus slėp-
ta tiesa apie Katynės tragediją didino
Rusijos ir Lenkijos tarpusavio nepa-
sitikėjimą, tai iki šiol yra kliūtis ku-
riant darnius politinius, ekonomi-
nius ir kultūrinius dviejų šalių san-
tykius.

Be to, dėl tebevykdomo Rusijos
istorijos iškraipymo šalyje tvyro vi-
suomenės apatijos ir cinizmo atmos-
fera. Atvirumo praeityje ir apie pra-
eitį stoka leidžia suprasti, kodėl dau-
guma Rusijos gyventojų abejoja, ar jų
vyriausybė sako tiesą apie teroristi-
nius išpuolius, kurie periodiškai
drebina Rusiją. Tad neabejojant gali-
ma sakyti, kad po šios Lenkijos tra-
gedijos oficialūs Rusijos asmenys
rodo daugiau skaidrumo nei po kai
kurių savo šalies tragedijų.

Juk nėra taisyklės, kurioje sako-
ma, kad praeitis turi slopinti dabartį:
šalys gali keistis, politiniai principai
tapti atviresni, o politikai gali išmok-
ti nedangstyti skaudžių įvykių pas-
lapties ir melo skraistėmis. Per pas-
kutinius 20 metų ir Rusijos, ir Len-
kijos politikai mokėsi viešo kalbėjimo
meno, nors galbūt ne visada jį taikė
praktikoje. Pokyčiai pastebimi, ir per
paskutines kelias dienas pamatėme,
kokią įtaką jie gali turėti.

Nors ši savaitė nebuvo labai
palanki, esu dėkinga bent už tai, kad
lėktuvo nelaimėje žuvusių valstybės
pareigūnų šeimoms neteks laukti
septyniasdešimt metų, kad sužinotų,
kas įvyko iš tikrųjų. Baisi tragedija,
įvykusi tame pragaištingame miške,
makabriškai atkartoja praeitį, ta-
čiau, laimei, šįkart ji netaps dar viena
tamsios šio regiono istorijos baltąja
dėme.

Delfi.lt

Anne Elizabeth Applebaum –
JAV žurnalistė, ,,Pulitzer” apdovanoji-
mo laimėtoja. Yra Lenkijos užsienio
reikalų ministro Radoslaw Sikorski
žmona.

NEPAISANT TRAGEDIJOS,
ĮTAMPA TARP RUSIJOS IR

LENKIJOS MAŽĖJA

Ar Obama jau galvoja
apie 2012 metų

rinkimus?
ALEKSAS VITKUS

Palyginti jaunas (g. 1961 m.) ir energingas JAV prezidentas Barack
Obama, panašiai kaip ir didžiosios depresijos meto prezidentas Frank-
lin D. Roosevelt (FDR), bando radikaliai pakeisti Ameriką, gerokai jos

politiką kreipdamas į kairę, taip, kaip prieš beveik 80 metų darė ir FDR.
Nors dar nė neįpusėjęs pirmųjų ketverių metų, nuo jo neatsilieka ir

Obama. Jo visur pilna, jį beveik kasdien matome TV ar radijo programose,
apie jį skaitome dienraščiuose ir žurnaluose. Jis entuziastingai stumia sa-
vo programas, atrodo, pats ir jo patarėjai yra įsitikinę jų tikslingumu, nors
apklausos rodo, kad jo populiarumas yra visgi šiek tiek smukęs nuo pir-
mųjų inauguracijos dienų.

Taip uoliai dirbančio prezidento Amerikos istorijoje nematėme jau nuo
FDR laikų. FDR buvo pergalingas net keturiuose prezidentiniuose rinki-
muose. Ar to nesiekia ir Obama? Žinoma, jis turėtų pasitenkinti dviem ka-
dencijomis, nes, pagal 1951 m. Kongreso priimtą XXII JAV Konstitucijos
pataisą, prezidentu tas pats asmuo gali būti išrenkamas tik dviems kaden-
cijoms. Bet tai netrukdo Obama svajoti bent apie antrą kadenciją, kas dėl
jo oratoriškų gabumų, nepaprasto veržlumo bei pasitikėjimo savimi jau
kelių žinomų komentatorių ir yra pranašaujama.

2005 m. sausio mėnesį tapęs senatoriumi Kongrese šešeriems metams
atstovauti Illinois valstijai, jis pradėjo svajoti, kaip patekti į Baltuosius rū-
mus. Vos tik po dvejų metų tarnystės, 2007 m. vasario 10 d., Obama jau
pasiskelbė būsiąs kandidatu į Amerikos prezidentus.

Rinkiminės kampanijos metu kandidato Obama pagrindiniai šūkiai
buvo „Yes, we can” ir „Change”, kuriais jis žadėjo Amerikoje daug ką pa-
keisti. Skraidydamas po visą kraštą, Obama primygtinai pabrėždavo, kad
jo pagrindiniai trys uždaviniai bus: baigti Irako karą, sumažinti JAV ener-
gijos nuo užsienio priklausomybę ir įvesti visuotinį sveikatos aprūpinimą.

2009 m. lapkričio 3 d. laimėjęs rinkimus prieš respublikonų kandidatą
sen. John McCain (AZ) 365/173 rinkiminių balsų persvara ir surinkęs 52.9
proc. visų balsų, Illinois sen. Obama tapo 44-uoju ir pirmuoju juodos (iš
tikrųjų – maišytos) rasės JAV prezidentu. Tuoj po to sekė jo pergalinga kal-
ba entuziastingai nusiteikusiai ir labai triukšmingai džiūgaujančiai miniai
Čikagos garsiajame Grant Park.

Obama pirmiausia (sausio 22 d., dvi dienos po inauguracijos) liepė už-
daryti Guantanamo (Kuba) kalėjimą; po to (vasario 17 d.) pasirašė įsaką
dėl 787 mlrd. dolerių postūmio (stimulus) plano; pažadėjo (vasario 27 d.)
iki 2010 metų rugpjūčio pasitraukti iš Irako; finansų sekretoriui Timothy
Geithner pavedė suorganizuoti naują investavimo planą, federaliniais pini-
gais gelbstint didžiuosius bankus ir automobilių pramonę (GM ir
„Chrysler”); paliko (balandžio 17 d.) Kongresui rūpintis pasaulio klimato
kaitos reikalais; pristatė (balandžio 29 d.), nors ir su didžiuliu deficitu, 3,5
mlrd. dolerių biudžetą.

Perėmęs valdžią, Obama nusisuko nuo Bush „globalinio karo prieš
terorizmą” doktrinos. Jis netrukus atsisakė ir plano Lenkijoje ir Čekijoje
steigti gynybos raketų bazes. Jis išsiuntė viceprezidentą Joe Biden ir vals-
tybės sekretorę Hillary Clinton pasaulyje skelbti „naują” JAV erą, netru-
kus juos pasekdamas ir pats, skrisdamas į Kanadą, Angliją ir kelias kitas
Europos valstybes. Po to sekė trumpi apsilankymai Meksikoje, Saudo Ara-
bijoje, Egipte, Rusijoje, Japonijoje ir kitur. Kopenhagoje jam nepavyko iš-
gauti olimpinio komiteto pritarimo 2016 metų olimpines žaidynes rengti
Čikagoje. Norvegijoje (gruodžio 10 d.) jis atsiėmė jam nelauktai paskirtą
2009 metų Nobelio taikos premiją.

Tuoj po inauguracijos naujasis prezidentas įsakė karinei vadovybei
paruošti planus, kaip kuo greičiau pasitraukti iš Irako ir uždaryti nelaimin-
gai pagarsėjusį Guantanamo kalėjimą. Tai turėjo būti padaryta ne vėliau
kaip iki 2010 m. sausio, bet kalėjimo problema neišspręsta nė šiandien.

Jo pasisakymai sudirgino ne vieno amerikiečio nervus. Obama apkal-
tino amerikiečius arogancija ir pagarbos stoka islamo pasauliui. Venesue-
los prezidentą, aršų Amerikos priešą jis pavadino „amigo”. Prieš Saudo
Arabijos karalių Obama nusilenkė taip žemai, kad apie tai pasaulio spau-
da šaipėsi net keletą dienų. Lankydamas Turkiją, Obama, kalbėdamas apie
reikalą pagerinti turkų ir armėnų santykius, nedrįso turkų 1915 m. vykdy-
tų armėnų žudynių pavadinti genocidu.

Nors JAV ekonomika yra dar neatsigavusi, matosi šiek tiek giedresnių
prošvaisčių. Nedarbas nedidėja, nors vis dar laikosi apie 9.7 proc. Priėmus
sveikatos apsaugos ar draudimo įstatymus, Obama vėl grįžo prie Irano
grėsmės pasauliui, o ypač Izraeliui.

Paskutiniu metu Obama dėmesys nukrypo į kitur. Susitikęs su Pran-
cūzijos prezidentu Nicolas Sarkozy ir gavęs jo pritarimą, Obama vėl pra-
dėjo ieškoti kelių, kaip sutvardyti Irano branduolines ambicijas įvedant
veiksmingas sankcijas Iranui. Bet, bent šiuo metu, į tai Rusija ir Kinija
žiūri nelabai pritariančiai. Kinijai reikia arabų alyvos, ir ji nėra labai lin-
kusi Iraną pykinti.

Visai neseniai Obama pakeitė savo nusistatymą prieš prez. George
Bush planus plėsti gręžimo pastangas, paskelbdamas planą išplėsti grę-
žimą JAV pakrantėse ieškant alyvos ir dujų Arktikos vandenyne, rytinėje
Meksikos įlankoje ir prie kai kurių kitų valstijų vandenų. Tai, žinoma,
sulauks griežto gamtosaugininkų arba „žaliųjų” pasipriešinimo.

Visi prez. Obama mėginimai palenkti gausius Amerikos neturtinguo-
sius ir net visą vadinamą vidutinį luomą į savo pusę rodo jo norą užsitikrin-
ti laimėjimą 2012 metų rinkimuose. Todėl jis gal ir teisingai kaltinamas jo
perrinkimui naudinga „turto perkėlimo” (wealth redistribution) politika.

Atvirumo praeityje ir
apie praeitį stoka leidžia
suprasti, kodėl dauguma
Rusijos gyventojų abejoja,
ar jų vyriausybė sako tiesą
apie teroristinius išpuo-
lius, kurie periodiškai dre-
bina Rusiją. Tad neabejo-
jant galima sakyti, kad po
šios Lenkijos tragedijos
oficialūs Rusijos asmenys
rodo daugiau skaidrumo
nei po kai kurių savo šalies
tragedijų.
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Šiandien pas mus pirmą kartą svečiuose lituanistinės mokyklos ,,Baltijos

krantas” mokiniai. Mokykla Grand Rapids, MI įsikūrė tik praėjusių metų
rudenį, tačiau mokiniai uoliai dirba. Tikimės, kad jie dažniau atsiųs mums
savo rašinėlių, piešinukų ir nuotraukų iš savo mokyklos gyvenimo. Mokyklai
vadovauja direktorė Svaja Mikulionytė. Paskaitykite, ką apie savo mokyklą
rašo patys mokiniai. Apie atėjusį pavasarį mums pasakoja jau ne pirmą kartą
savo darbelius atsiunčiantys Čikagos lituanistinės mokyklos 4B klasės moki-
niai, vadovaujami mokytojos Vilijos Aukštuolienės.

Redaktorė

Aš žinojau, kad aš esu lietuvis
bet nežinojau apie savo lietuvybę, kol
nepradėjau lankyti lietuviškos mo -
kyk los. Mes išmokom, kaip daryti or -
namentus iš kviečių, sužinojom daug
žodžių – gyvulių vardus, maisto pava-
dinimus, skaičius, raides, rūbų pava -
di nimus, mokyklinius daiktus ir
mėnesius.  

Harry Norkus
* * *

Iš pradžių man buvo sunku
priim ti, kad man reikės šeštadieniais
atsibusti. Bet pastebėjau, kad buvo
įdomu mokytis lietuvių kalbos. Aš
noriu išmokti lietuviškai, kad galė -
čiau susikalbėti Lietuvoje. 

Devin Norkus
* * *

Man jautės normalu pradėti lie -
tuvišką mokyklą. Aš noriu išmokti
dau giau apie mūsų kultūrą. Aš džiau -
giuosi, kad turiu galimybę išmokti
apie lietuvybę. 

Radvilė Butkevičiūtė
* * *

Man labai patinka, kad mes tu -
rime galimybę turėti ,,field trips”.
Mes važiavom į Grand Rapids Public
muziejų sužinoti apie kitas kultū ras,
taip pat ir apie lietuvybę. 

Oksana Parmenter
* * *

Man labai patinka lietuviška
mokykla, nes mes išmokom tautinius
šokius. Aš truputį nervinaus, nes
nieko nepažinojau. Bet aš sutikau
daug malonių žmonių lietuviškoje
mokykloje. Man patiko išmokti apie
Čiurlionį. Aš tikiuos išmokti, kaip
perskaityti visą knygą lietuviškai. Aš
labai didžiuojuosi, kad esu lietuvė. 

Renata Joanaitis Acuna
* * *

Kai mokykla ,,Baltijos krantas”
prasidėjo aš buvau labai laiminga. Aš
išmokau naujų lietuviškų žodžių, dai -
nuoti ir šokti. Aš didžiuojuosi bū-
dama lietuvė, nes gera žinoti, kaip

kalbėti kita kalba. Aš jau išmokau
geriau rašyti ir skaityti lietuviškai.
Aš irgi išmokau daugiau apie lietu-
višką kultūrą. Aš daug patogiau jau -
čiuosi dalyvaudama lietuviškoje mo -
kykloje.

Austė Treška
* * *

Man labai patinka lietuviška
mokykla. Aš tikiuos išmokti teisingai
rašyti žodžius, nes man patinka
rašyti. Aš iki šiol esu išmokusi daug
naujų žodžių.

Simona Conway
* * *

Man patinka dalyvauti lietu-
viškoje mokykloje, nes aš išmokau
skaityti ir rašyti lietuviškai. Iš pra -
džių aš nenorėjau keltis anksti, bet
dabar lengviau atsibundu. Daug ma -
no draugų manęs klausia, kodėl aš
daugiau negaliu pernakvoti pas juos
penktadieniais. Aš jiems atsakau, kad
mes labai daug lietuviškai mo kina -
mės skaityti, rašyti, šokti, dainuoti,
išmokstam apie mūsų kultūrą. Aš
noriu vėl lankyti mokyklą kitais me -
tais. Aš noriu išmokti skaityti ilges -
nes knygas. Man labai ši mokykla
patinka. 

Kotryna Paalksnytė
* * *

Nors man nelabai patinka keltis
taip anksti šeštadienio rytais, man
vis tiek ,,Baltijos krantas” lietuviška
mokykla labai ,,faina”. Mes mokomės
gramatikos, istorijos, literatūros ir vi -
sokių dainų bei šokių. Mano draugai
vis manęs klausia, ką aš ten veikiu ir
jiems labai įdomu sužinoti apie lietu-
vių mokyklą. Aš labai patenkinta,
kad einu į šią lietuvių mokyklą. Aš
esu išmokus daug naujų faktų apie
Lietuvą. Man labiausiai patinka mo -
kin tis apie Lietuvos kultūrą ir istori-
ją. Aš žinau, kad man padeda šitos
pamokos dabar ir kai aš užaugsiu. Po
mokyklos aš galėsiu savo vaikus
išmokinti daugiau apie Lietuvą.

Karolina Jevlataitė

,,Baltijos kranto” mokiniai 
apie lietuvišką mokyklą

Pavasarį oras atšyla, o dienos
pasidaro ilgesnės. Pavasarį paukščiai
atskrenda į savo namelius, o meškos
atsikelia iš miego. Pavasarį gėlės
dygsta ir medžiai sprogsta. Paukščiai
čiulba dažniau, o sniegas ištirpsta.
Vabzdžiai išlenda iš  žemės ir tuomet
yra daug purvo, nes sniegas ir ledas
ištirpsta.

Ar tau patinka pavasaris? Man
jis labai patinka!

Gabrielė Macenytė
* * *

Aš jums papasakosiu apie metų
laiką, kuris vadinasi pavasariu. Die-
nos pasidaro ilgesnės, visur labai
daug purvo, nes sniegas ir ledas iš-
tirpsta.

Medžiai sprogsta, gėlės pradeda
dygti ir žydėti. Meškos ir kiti gyvūnai
atsikelia iš žiemos miego, o paukščiai
parskrenda iš šiltų kraštų. Pasidaro
šilta ir gera – tai pavasaris.

Kai atšyla oras žmonės eina
dirbti pavasario darbus, medžioti ir
žvejoti ir dar daug kitų dalykų.

Velykos – tai pavasario šventė,
kurių mes visi labai laukiame!

Tai štai aš jums papasakojau apie
pavasarį, kurio aš taip laukiu.

Gražvydas Revickas
* * *

Pavasario mėnesiai yra kovas,
balandis ir gegužė. Pradeda žydėti
žibutės. Parskrenda iš šiltų kraštų
paukščiai.

Po žiemos oras atšyla. Ant me-
džių pradeda žaliuoti lapukai. Pa-
vasarį pradeda žaliuoti žolytė.

Pavasarį būna labai didelė šventė
Velykos. Per Velykas dažome kiauši-

nius.
Pavasaris – tai geriausias laikas

po šaltos žiemos.
Lukas Jankauskas
* * *

Aš norėčiau jums papasakoti apie
pavasario ženklus.

Pavasarį paukščiai parskrenda iš
šiltų kraštų ir oras atšyla. Dienos pa-
sidaro ilgesnės ir saulutė vis ilgiau
mums šviečia. Tiek žolės, tiek gėlės
pradeda dygti ir skleisti pumpurus,
ant medžių pradeda sprogti lapai. Vi-
sa gamta kvepia. Gyvūnėliai išlenda
iš savo urvų po ilgos, šaltos žiemos.
Paukščiai pradeda sukti lizdus ir
džiaugiasi šiltu oru.

Pavasarį vaikai ilgiau žaidžia
lauke.

Mūsų šeima laukia pavasario,
kad galėtų važinėtis su dviračiais,
vaikščioti prie ežero ir džiaugtis atgy-
jančiu mišku.

Man labai patinka pavasaris. Ar
jums patinka pavasaris?

Gabia Sleinys
* * *

Oras atšilo ir daug maloniau būti
lauke. Diena tampa ilgesnė ir sma -
gesnė, o paukščiai parskrenda namo.

Gėlės dygsta ir pradeda žydėti, o
žvėrys pabunda iš žiemos miego. Žo-
lės tampa gražesnės ir žalesnės.

Pirmieji vabzdžiai ir kirminai
išlenda iš medžių ir žemės.

Žemė pradeda džiūti, nes pava-
sario vėjai ją džiovina.

Pavasaris yra mano mėgstamiau-
sias metų laikas!  Todėl aš jums ir pa-
pasakojau apie jį, tokį šiltą metų laiką.

Karolina Stankutė

Pavasaris

Patys mažiausi Čikagos lituanistinės mokyklos mokinukai per darbelių pamo -
ką darė Velykinius krepšelius.                       Laimos Apanavičienės nuotr.

Maironio lituanistinės mokyklos (Lemont, IL) 4B klasės mokiniai džiaugiasi
savo dažytais margučiais.                            Vaivos Lagunavičiūtės nuotr.

Pavasaris.                                                         Raimondos Daras nuotr.
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BRONYS STUNDŽIA

Turime nedidelę pajūrio juostą ir
jos neišnaudojame. Į šiaurę nuo Klai-
pėdos yra istorinis apleistas Švento-
sios uostas, kurį sudaro įtekanti į
jūrą Šventosios upė. Ši upė yra trum-
pa, apie 70 km ilgumo, o žiotyse –
apie 40 metrų platumo. Nuo senų lai-
kų ten buvo kuršių ir žemaičių žvejų
gyvenvietė. Istorikai sako, kad apie
VII–VIII a. ten pradėjo lankytis vi-
kingai ir pirkliai. Vikingų žygius pri-
mena Apuolės ir Impilties piliakal-
niai. Kai kuršiai pradėjo plaukioti
Baltijos jūroje ir plėšikauti, prekyba
sumažėjo. 

Keitėsi laikai ir žmonės. XII a.
pajūryje pasirodė vokiečių kryžiuočių
ir kalavijuočių ordinai, kurių nariai
buvo patyrę kare ir gerai apsiginkla-
vę. Kryžiuočiai po ilgų kovų pavergė
nespėjusią į valstybę susijungti va-
karinių baltų gentį – prūsus. Kalavi-
juočiai toliau šiaurėje įsitvirtino lat-
vių žemėje. Tarp ordinų žemių atsi-
dūrė jau susikūrusi Lietuvos valsty-
bė. Ordinams plečiantis, 1252 m. ka-
lavijuočiai, kur Kuršių marios išteka į
jūrą, pastatė pilį Memelburg – Klai-
pėdą. Pilis turėjo saugoti ordinus jun-
giantį pajūrio kelią.

Kada įsikūrė Šventosios uostas,
nėra žinoma. 1589 m. Lietuvos ir
Lenkijos karalius Zigmantas Vaza
davė anglų pirkliams leidimą pasta-
tyti Šventojoje prekybos namus ir
įrengti uostą, kuris vėliau 1665 m.
gavo Magdeburgo teises. Uostui ple-
čiantis, atrodo, kad jį sudarė du van-
dens telkiniai, prasidėjo varžybos su
Klaipėda.

Nepatenkinti Klaipėdos pirkliai
pradėjo skųstis dviejų valstybių kara-
liui Vladislavui ir tas uždraudė uostą
toliau plėsti. Rodos, tuo metu Lietu-
vos ir Lenkijos valstybės globojo Prū-
siją. Vykstant šiaurės karui, į kurį ir
Lietuva buvo įtraukta, kraštas patyrė
daug nuostolių. Šį kartą Rygos ir
Liepojos pirkliai papirko švedus ir tie
sunaikino Šventosios uostą. Sekė ca-
rinės  Rusijos okupacija, kurios metu
Palanga ir Šventoji buvo prijungtos
prie Kuršo gubernijos. Dar 1891–
1892 m. Šventojoje veikė Jūreivystės
mokykla, bet buvo panaikinta ir su
visu turtu perkelta į Rygą. Po Pir-
mojo pasaulinio karo Lietuvai atkū-
rus nepriklausomybę, 1921 m. tarpi-
ninkaujant anglų atstovui mainais iš
Latvijos buvo perimta Palanga ir
Šventoji. Pradėta rūpintis uosto ats-
tatymu.

Darbai prasidėjo 1925 m. Buvo
sukalti laikini bangolaužiai (molai) ir
aptvarkytas vandens telkinys. Reikė-
jo į uostą nutiesti kelią, geležinkelio
bėgius, pagilinti įplauką. Darbus tę-
siant, 1930–1935 m. pastatyta kranti-
nė, namai žvejams, pradžios mokyk-
la, paštas, uosto dirbtuvės, sutvirtin-
ti bangolaužiai. Netrukus gyventojų
patogumui atsirado kooperatyvas
„Žuvėdra”. Šalia mažų žvejų valčių
stovėjo keli nauji motoriniai žvejų
kuteriai. Uosto atstatymu ypač rū-
pinosi prof. inž. J. Šimoliūnas.

1939 m. naciams užgrobus Klai-
pėdą, teko ten viską, išskyrus moko-
mąjį karo laivą „Prezidentas Smeto-
na” ir kelias jachtas, palikti. Karo
laivas laikinai raištavosi Liepojoje ir

tik skubiai pagilinus įplauką atsirado
Šventojoje. Tą 1939 m. vasarą jūros
skautai su savo iš Klaipėdos atpluk-
dytomis jachtomis surengė buriavimo
pratimus ir atliko porą kelionių į
Liepoją ir Švedijos Gotlandą. Uostą
aplankė lenkų buriuotojai, pasirodė
nedidelis olandų prekybinis laivas.
Tada uosto direktoriumi buvo Rama-
nauskas, o statybos darbus vedė inž.
S. Lasinskas. Iš tų dienų liko malo-
nus prisiminimas.

Sovietmečiu uostas buvo apleis-
tas ir beveik nenaudojamas. Atkūrus
nepriklausomybę pajūryje ėmė dygti
namai, vasarnamiai. Jų buvo prista-
tyta net uosto ribose.

2005 m. Algirdo Brazausko vy-
riausybei nutarus atstatyti Švento-
sios uostą, ilgai teismuose ginčytasi
su neteisėtai pasistačiusių namų sa-
vininkais. Dėl uosto žemėse įsikūru-
sio Sveikatos centro  Energetikos už-
sispyrimo reikėjo keisti pagrindinį
uosto planą. Statybos darbai turėjo
prasidėti 2007 metais, bet ir iki šiol
nėra užbaigtas rengti pagrindinis
planas, tyrimai tik pradedami.

Europos Sąjunga jau 2007 m. nu-
matė lėšas statybai. Bet biurokra-
tams nesvarbu, kad atsirastų dau-
giau darbo vietų, uostas atneštų vals-
tybei pajamų – nutarė tuos ES pi-
nigus panaudoti keliams taisyti. Įdo-
mu, kad uosto statyba susidomėjo
ispanai. Bendrovė „Alete” pasisiūlė
atlikti tyrimus ir sumanymo įverti-
nimą. Ispanijos valdžia už tai suteik-
tų 255,000 eurų paramą, žinoma, už
tai ji norėtų dalyvauti statybos dar-
buose. Po derybų sutartis buvo pasi-
rašyta.

Numatoma, kad per pora metų
bus užbaigtas pagrindinis planas.
Prieš metus buvo apskaičiuota, kad
statyba gali kainuoti apie 200 mln.
litų, bet po kelių metų kaina žymiai
padidės. Apskritai netikima, kad
uostas būtų greitai pastatytas, gal tik
už 5–8 metų. Atrodo, kad dabartinė
valdžia nelabai uosto statyba domisi,
gal dėl to, kad tai nėra jos sumany-
mas. 

A. Brazauskas, nepaisant jo so-
vietinės praeities, vertino jūros reikš-
mę valstybei: jis rėmė Būtingės prie-
plaukos statybą, taip pat nutarė at-
naujinti Šventosios uostą. Uosto atei-
timi prieš karą rūpinosi inž. prof. J.
Šimoliūnas, o šiais laikais Vilniaus
universiteto prof. R. Žeromskis, ben-
dradarbiavęs ruošiant pagrindinį pla-
ną. Yra užuominų, kad ateityje gali-
ma būtų ten statyti ir giliavandenį
uostą. Dabar vietos žvejai plaukia į
jūrą mažomis valtimis. Netoli plauk-
dami nedaug ir žuvų pagauna. Dides-
nius laivus reikia laikyti Klaipėdoje, o
tai nuostolinga. Šventojoje veikia
apie 20 žvejybos įmonių. Uoste galėtų
stovėti Būtingę aptarnaujantys lai-
vai, gal ir koks karinėms jūrų pajė-
goms priklausantis. Baltijos jūroje
kasmet plaukioja šimtai jachtų ir
motorlaivių. Tikėtina, kad ir Švento-
joje jie rastų priebėgą. O ir mažesni
kelionių laivai užsuktų. Atrodytų,
kad uoste turėtų padidėti žvejyba,
pasirodytų turistai, suklestėtų vers-
las, atsirastų naujų darbo vietų. Tad
Šventosios uostas būtinas krašto
gerovei.

JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB KV vicepirmininkè�  
organizaciniams reikalams

Su Rimvydu Tamošiūnu pirmą
kartą susitikau dar Omaha, NE,
vykusioje JAV LB tarybos sesijoje.
Linksmas, žvalių akių vyriškis pasa-
kojo apie savo apylinkės  reikalus,
džiaugėsi, kad pas juos trečiabangiai
įkūrė savo organizaciją ,,Baltų vai-
kai”. Nuo pirmojo mūsų susitikimo
įsiminė jo linksmas būdas, padarė
visada gerą žodį surandančio žmo-
gaus įspūdį. 

Jau daug metų Rimvydo ir Ži-
vilės Tamošiūnų šeima gyvena netoli
Rochester, Tittsford miestelyje. Be-
sisvečiuojant jų namuose per šių
metų Neriklausomybės šventės mi-
nėjimą Rochester, NY, daugiau suži-
nojau apie R. Tamošiūną, išgirdau jo
gyvenimo istoriją.

• • •
Abu Rimvydo tėvai buvo mokyto-

jai, mokytojavo Kelmės rajone, Šalti-
nio kaime. Tėvai buvo ir ūkį įsigiję,
bet, kaip ir daugelis to pačio likimo
lietuvių, 1944 metais turėjo pasi-
traukti į Vakarus. Iš vaikystės Rim-
vydą lydi ryškus prisiminimas apie
netoli Dubysos upės buvusį  vokiečių
štabą, kur jis kartu su broliu žaisda-
vo užsilipęs ant šalia stovėjusio
tanko. Mena, kad tėvai traukėsi į Va-
karus su vienu lagaminu ir 5 ir 8 me-
tų sūnumis. Atsidūrus Šiaurinėje
Vokietijoje, netoli Rostak, juos pri-
ėmė našlė vokietė. Jau artėjant fron-
tui, traukėsi toliau į Vakarus ir atsi-
dūrė amerikiečių zonoje. Gyveno bu-
vusioje vokiečių karinėje bazėje, kur
glaudėsi net daugiau nei tūkstantis
lietuvių. Tėvelis mokytojavo lietuvių
vaikams. Šeima šioje vietovėje pragy-
veno 4 metus.

1949 metais Tamošiūnai atkelia-
vo į Ameriką. Taip jau nutiko, kad at-
plaukė per pačias Šv. Kalėdas, tad
niekas nedirbo. Tai ir pirmosios Kalė-

dos JAV buvo sutiktos laive.
Boston mieste Tamošiūnų šeima

apsigyveno netoli Lietuvių klubo –
South Boston. Tėvelis gavo darbo ka-
vinėje, plovė indus. Vėliau dirbo cuk-
raus fabrike. Paskutinis jo darbas –
prie ligoninės veikiančioje laboratori-
joje, kur jis prižiūrėjo tyrimams nau-
dojamus gyvūnėlius. Mamos sveikata
nebuvo stipri, tad ji šeimininkavo
namuose.

Rimvydas jau Vokietijoje buvo
baigęs 10 skyrių, tad atvykęs į Ameri-
ką įstojo į Boston mieste esantį
Northeastern University, kur įsigijo

elektros inžinieriaus specialybę. Rim-
vydas ir dabar dar palaiko ryšį su sa-
vo jaunystės draugais iš Boston – Vy-
tautu Dilba, Romu Bričkumi, Česlo-
vu Kiliuliu. Jie, jaunuoliai, studen-
tavimo metais gyveno tikrai links-
mai: važinėdavo į visus lietuvių jau-
nimo renginius, vykusius apylinkėse,
ypatingai šokius, kai grodavo didžiu-
lis orkestras ir susirinkdavo šimtai
jaunų žmonių. 

Tad nenuostabu, kad ir savo bū-
simąją R. Tamošiūnas susitiko  lietu-
viškuose šokiuose Hartford, Connec-
ticut. Nuo to laiko jaunuoliai pradėjo
bendrauti. Nors Rimvydas buvo ne-
drąsus jaunuolis, labai jau jam patiko
aukšta, liekna Živilė. Pasisekė, kaip
jis sako, kad ir pirmasis jo darbas
buvo Philadelphia mieste, tad jau-
nuoliai, pritariant Živilės tėveliams,
greitai atšventė savo vestuves. Rim-
vydas labai džiaugėsi patekęs į
išsilavinusią Živilės šeimą, mat Živi-
lės  tėvelis Jonas  Puzinas – ,,Encik-
lopedijos” redaktorius. 

Tamošiūnų šeima gyveno Phila-
delphia, vėliau keletą metų Čikagoje,
Pittsburgh, Pennsylvania. Nuo 1965
metų įleido savo šaknis į Rochester,
NY žemę. Visi Tamošiūnų vaikai:
Gailė, Aras ir Raimondas, kalba lietu-
viškai.

Visus tuos metus Rimvydas ak-
tyviai dalyvavo LB gyvenime, net dvi
kadencijas            Nukelta į 11 psl.

JAV LB Padėkos raštas –
aktyviam JAV LB Rochester, NY

apylinkės lietuviui 

Kada prasidės Šventosios
uosto atstatymas?

Straipsnio autorė įteikia R. Tamošiūnui JAV LB Krašto valdybos Padėkos raštą.
Virginijos  Mockevičienės nuotr.
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Vilnius, balandžio 14 d. (ELTA)
– Tautos prisikėlimo partijos (TPP)
vadovas Arūnas Valinskas oficialiai
pranešė apie partijos sprendimą at-
šaukti Remigijų Vilkaitį iš kultūros
ministro pareigų. 

Šis sprendimas buvo perduotas ir
viceministrui Donatui Valančiauskui,
kuris susitikime atstovavo Kultūros
ministerijai, kadangi R. Vilkaitis yra
išvykęs į komandiruotę Kroatijoje.
Kaip po susitikimo su premjeru teigė
A. Valinskas, su R. Vilkaičiu dar keti-
nama susitikti, tačiau partija savo
nuostatos keisti neketina. 

TPP vadovas tikisi, kad R. Vil-
kaitis iš pareigų pasitraukti ,,nus-
pręs” jau kitą savaitę. ,,Artimiausiu
metu ministras turėtų priimti, kad ir

labai skausmingą, bet Lietuvos kul-
tūrai būtiną sprendimą pasitraukti iš
pareigų”, – sakė A. Valinskas. 

Premjeras Andrius Kubilius pa-
dėtį dėl kultūros ministro keitimo
apibūdino taip: ,,Ministras nėra ka-
vos puodelis. Negali sakyti, kad man
jo spalva nepatinka, dabar aš gersiu
iš kito puodelio.” 

A. Valinskas teigė, kad tai tėra
skambūs žodžiai, o jis iš premjero ne-
išgirdęs ,,nė vieno rimto argumento,
kodėl Vilkaitis turėtų likti dirbti Vy-
riausybėje”. Kandidatą į R. Vilkaičio
vietą A. Valinskas žada įvardinti tik
tada, kai dabartinis ministras bus at-
statydintas. Jei R. Vilkaitis bus atsta-
tydintas, jis bus penktasis Permainų
Vyriausybėje pasikeitęs ministras.

„Ryanair” îsitikinês, kad Briuselis
neprieštaraus jû planams

Ambasadas užpl∆do norintys deklaruoti 
gyvenamâjâ vietâ                           

Atkelta iš 1 psl.
vaiko gimimą ar tuokiasi, jo gy-

venamoji vieta užsienyje deklaruoja-
ma automatiškai ir pranešama Lie-
tuvos tarnyboms. Tačiau dauguma
piliečių stengdavosi grįžti į Lietuvą ir
ten pasikeisti pasą, susituokti ar įre-
gistruoti vaiko gimimą. 

M. Petrušonis neabejoja, kad dėl
sveikatos draudimo kilęs poreikis
deklaruoti gyvenamąją vietą leis nu-
statyti tikslesnį emigrantų skaičių.
Ambasada spėja, kad Jungtinėje Ka-
ralystėje gali gyventi daugiau kaip
200,000 Lietuvos piliečių. Britų val-
džios tarnybų duomenimis, iki 2009
m. kovo 31 d. socialinio draudimo pa-
žymėjimui gauti užsiregistravo per
90,000 Lietuvos piliečių. 

Lietuvos ambasados Airijoje pa-
tarėja, konsulinio padalinio vadovė
Natalija Bacevičienė pasakojo, kad
norinčiųjų pranešti, kur gyvena, kas-
dien sparčiai daugėja. Žmonių tiek
daug, jog diplomatams teko tartis su
Lietuvos registrų centru, kad būtų gali-
ma priimti ir popierines deklaracijas.

Pagal įstatymą, norintis praneš-
ti savo gyvenamąją vietą asmuo turė-
tų ambasados darbuotojų akivaizdoje
užpildyti elektroninį variantą. Sie-
kiant kuo greičiau aptarnauti užplū-
dusius tautiečius, pasitelkta daugiau
ambasados darbuotojų. Diplomatams
padeda net apsaugos darbuotojas. Iki
šiol tik vienas kitas Airijoje gyvenan-
tis lietuvis atvykdavo į ambasadą
pranešti, kad gyvena ne tėvynėje. Jų
motyvas dažniausiai būdavo mažesni
komunaliniai mokesčiai, kuriuos mo-
kėtų Lietuvoje likusi šeima. Konsulė
įsitikinusi, jog iki šių metų pavasario
žmonės tiesiog nežinojo, kad reikia
deklaruoti išvykimą. Daugelis pildan-
čiųjų deklaraciją rašo, kad gyvena Ai-

rijoje šešerius ar penkerius metus.
Tačiau N. Bacevičienė juos perspėja,
kad deklaracijos atgaline data neveikia
ir įsigalioja tik deklaravimo dieną. 

Manoma, kad Airijoje šiuo metu
gyvena 90,000 lietuvių. Į šį skaičių
įeitų ir nepilnamečiai, ir niekur ne-
dirbantys seneliai. Nuo 2002 m. Lie-
tuvos piliečiams Airijoje oficialiai
išduota 77,000 socialinio draudimo
pažymėjimo atitikmenų. 

Gyventojų registro tarnybos duo-
menimis, nuo šių metų balandžio 1
iki 9 d. savo išvykimą iš Lietuvos dek-
laravo 1,925 žmonės. 2009 m. per pir-
mą balandžio dešimtadienį buvo pa-
teiktos tik 507 deklaracijos. Nuo
2003 m. Lietuvoje pateikta 69,000 iš-
vykimo deklaracijų. Tačiau nėra žino-
ma, kiek šias deklaracijas pateikusių
asmenų grįžo į Lietuvą. Statistikos
departamento duomenimis, pernai
oficialiai emigravo beveik 22,000 Lie-
tuvos piliečių. 

„Užsienyje gyvenantiems Lietu-
vos piliečiams, norintiems susitvar-
kyti gyvenamosios vietos deklaravi-
mo dokumentus, nebūtina gaišti lai-
ko eilėse prie konsulinių įstaigų ir
ambasadų – jie tai gali padaryti inter-
netu greitai ir paprastai”, – teigia vi-
daus reikalų ministras Raimundas
Palaitis, reaguodamas į kitose šalyse
gyvenančių lietuvių skundus. 

„Kiekvienas, turintis naujausio
pavyzdžio asmens tapatybės kortelę,
gali prisijungti prie elektroninės val-
džios tinklalapio www.epaslaugos.lt
ir ten užpildyti deklaraciją – ar tai
būtų laikina išvykimo forma, ar kitas
dokumentas”, – sako R. Palaitis.

,,Dabartinis 80 litų mokestis už
naują asmens tapatybės kortelę, paly-
ginus su jos teikiamais privalumais, yra
tiesiog simbolinis”, – teigė ministras.

R. Balandis (k.), ambasadorius O. Jusys ir M. Puluikis. Lietuviams.com nuotr.

Vilnius, balandžio 14 d. (Lietu-
viams.com) – Pagrindiniai dviračių
žygio-akcijos ,,Aš + Tu = kmLT” (Aš
+ Tu = karšta meilė Lietuvai) daly-
viai Marius Puluikis ir Remigijus Ba-
landis balandžio 11 dieną pradėjo
8,000 kilometrų nusidrieksiančią ke-
lionę iš Škotijos į Lietuvą, važiuojant
per visą Skandinavijos pusiasalį ir pa-
keliui lankant Lietuvos ambasadas. 

Žygio dalyviams buvo surengtos
išlydėtuvės Londono Kings Cross
traukinių stotyje, iš kur vaikinai
traukiniu išvyko į  Škotiją. Kelionę
organizuojanti ARULS (Anglia Rus-
kin lietuvių studentų bendruomenė)
Mariui ir Remigijui išlydėtuvių metu
įteikė projekto vėliavą, ant kurios žy-
gio metu bus renkami tautiečių para-
šai, taip pat jiems buvo atiduota re-
zoliucija – knyga, kurią vaikinai žygio
metu veš į lietuviškas bendruomenes
ir ambasadas ir ragins žmones joje
pasirašyti, pasižadant atlikti ką nors
naudingo Lietuvai. 

Dviračių žygis prasidėjo Škotijo-
je, Aberdyno mieste, kur vyko ir pir-
masis susitikimas su ten gyvenan-
čiais lietuviais. Marius ir Remigijus
džiaugiasi, jog Aberdyno lietuviai to-
kie svetingi. Artimiausias susitiki-
mas su Lietuvių Bendruomene –
Edinburge, Škotijoje. Vėliau numa-
tyti susitikimai Londone, Kopenha-
goje, Osle, Stokholme, Helsinkyje.
Taip pat susitikimai bus rengiami ir
Laplandijoje, Tampere, Estijos ir Lat-
vijos lietuviškose bendruomenėse bei
ambasadose. Paskutinis susitikimas
numatytas Vilniuje birželio 10 dieną
– jį organizuoja projektą globojanti
Užsienio reikalų ministerija. 

Planuojamas dviračių žygis vyks-
ta balandžio 11 – birželio 10 d. ,,Aš +
Tu = kmLT” metu kiekvienoje žygio
stotelėje projekto dalyviai neš žinią
lietuviams apie Lietuvos ateities vizi-
ją. Visa informacija apie šį projektą –
ARULS organizacijos puslapyje. 

Vilnius, balandžio 14 d. (Lietu-
viams.com) – Vilniaus politikai prita-
rė siūlymui pėsčiųjų taką Užupyje pa-
vadinti „Jono Meko skersvėjo” vardu.
Šiuo vardu pavadintas pėsčiųjų takas
nuo Užupio gatvės 24-to namo iki Vil-
niaus dailės akademijos. 

Projektą lydinčiuose dokumen-
tuose teigiama, jog pats J. Mekas ir
tako bendrasavininkai su siūlomu pa-
vadinimu sutinka. 

J. Mekas – vienas žymiausių eks-
perimentinių filmų kūrėjų 7-ajame ir
8-ajame dešimtmetyje. Jis yra vienas
iš antiholivudinio New York neprik-
lausomųjų avangardinių kino kūrėjų
sąjūdžio pradininkų, žurnalo „Film
Culture” įkūrėjas. Jo darbai susilau-

kė aukštų įvertinimų tarptautiniuose
festivaliuose, pelnė Los Angeles kino
kritikų asociacijos, New York kino
kritikų sąjungos, Tarptautinės doku-
mentinio kino asociacijos ir Piero
Paolo Pasolini apdovanojimus. Jo įta-
ka jaučiama daugelio menininkų ir
kinematografininkų kūryboje. 

Lietuvoje menininko nuopelnai
garsinant šalies vardą 2003 m. buvo
įvertinti ordino „Už nuopelnus Lie-
tuvai” Didžiuoju kryžiumi, 1995 m. J.
Mekas pelnė Lietuvos nacionalinę
kultūros ir meno premiją. Kadenciją
baigęs Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus menininkui išimties tvarka
suteikė Lietuvos pilietybę. 

TPP atšaukia R. Vilkaitî iš ministrû�

Vilniuje atsiras „Jono Meko skersv∂jis“Pirmoji keliautoj¨ stotel∂� – Íkotijoje

Vilnius, balandžio 14 d. (Lietu-
viams.com) – „Ryanair” vadovas Mi-
chael O’Leary teigia, kad yra mažai
tikėtina, kad Briuselis prieštaraus
bendrovės planams imti mokestį už
naudojimąsi lėktuve esančiais tuale-
tais, bet pripažįsta, kad sunkiai se-
kasi įtikinti JAV pareigūnus. 

„Jei tam pritars JAV Federalinė
aviacijos administracija (FAA) ir lėk-
tuvų gamintojas ‘Boeing’, tuomet tai
nutiks”, – teigė M. O’Leary. Nors
bendrovė neteikia savo paslaugų JAV,
kad būtų galima padaryti pakeitimus
JAV pagamintuose lėktuvuose, reikia
JAV tarnybų pritarimo.

Briuselyje dėl naujų skrydžių į
Šarlerua oro uostą surengtos spaudos
konferencijos metu M. O’Leary teigė,
kad ir toliau sieks įgyvendinti šiuos
prieštaringai vertinamus planus ir
kad bendrovės tikslas nėra užsidirbti
pinigų iš pačių tualetų. „Mokesčio už
tualetus tikslas yra pakeisti žmonių
elgesį”, – teigė „Ryanair” vadovas.
Taip žmonės būtų skatinami prieš
skrydį pasinaudoti oro uoste esan-
čiais tualetais, o bendrovė galėtų pa-
naikinti 2 iš 3 kiekviename lėktuve
esančių tualetų, padarydama vietos
dar 6 papildomoms vietoms. „Jei pri-
dedame šešias papildomas vietas, visi
mokesčiai sumažėja 4 proc., – teigė
M. O’ Leary. – Tiek, kiek pinigų už-
dirbsime iš tualetų, mes mielai galė-
sime atiduoti kokiai nors šlapimo ne-

laikantiems oro keleiviams skirtai
labdarai”, – pridūrė airis. 

Siūloma per trumpus, valandos
trukmės skrydžius imti iš keleivių po
1 eurą už pasinaudojimą tualeto ka-
bina, kuri atsidaro įmetus monetą.
Tuo tarpu planų imti iš keleivių mo-
kestį priklausomai nuo jų svorio buvo
atsisakyta. „Mes nusprendėme, kad
neimsime mokesčio iš žmonių pagal
svorį, nes nėra jokios galimybės nu-
statyti, kas turi antsvorio, o kas ne”,
– teigė M. O’Leary. 

Tuo tarpu Europos Komisijos at-
stovai teigė, kad oro linijų vadovas
gali būti teisus, manydamas, kad iš
ES pusės bus mažai pasipriešinimo
tokiam pasiūlymui, kol apie bet ko-
kius pokyčius bus aiškiai pranešama
keleiviams, suteikiant jiems galimy-
bę priimti sprendimą, skristi ar ne. 

Vis dėlto šioje Atlanto vandenyno
pusėje planas gali būti net nesvars-
tomas, nes FAA ir „Boeing” nerimau-
ja, kad 6 papildomos vietos gali prail-
ginti lėktuvo keleivių evakuacijos lai-
ką ir bus pavojingas sveikatai. Pa-
klaustas, kodėl jis tiesiog nepakeičia
„Boeing” lėktuvų Europos gamintojo
„Airbus” lėktuvais, taip išvengdamas
JAV tarnybų, M. O’Leary teigė, kad
tai „būtų didelis pokytis mums, tu-
rint omenyje tai, kad dabar mes turi-
me 200 ‘Boeing’ lėktuvų parką. Nors
mes galėtume pabandyti.”
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vaitraščio ,,The News Times” redak-
ciją paimti dokumentų, pranešė šio
opozicinio leidinio vyriausioji redak-
torė Jevgenija Albac. Krata susijusi
su išspausdintu straipsniu ,,OMON
vergai”, kuriame buvo rašoma apie
piktnaudžiavimus Maskvos ypatin-
gosios paskirties milicijos būryje
(OMON). 

* * *
Dauguma Rusijos gyventojų

mano, kad prezidentą Dmitrij Med-
vedev vis dar kontroliuoja jo partne-
ris valdančiajame – ministras pirmi-
ninkas Vladimir Putin. Tai rodo
apklausos, kurią surengė J. Levada
centras, rezultatai.

DELIS
Smarki audra nusinešė 31 žmo-

gaus gyvybę ir sugriovė daugiau nei
50 tūkst. namų Indijos rytinėje Va-
karų Bengalijos valstijoje. Audra slin-
ko griaudama namus, vartydama me-
džius ir elektros bei telefono linijas.
Dauguma aukų buvo palaidoti po
sugriuvusiomis savo namų sienomis,
sužeistųjų skaičius kol kas nežinoma.

WASHINGTON, DC
Jungtinių Valstijų prezidento

žmona ponia Michelle Obama atvyko
į Haitį. Tai pirmoji jos oficiali kelionė
į užsienį be JAV prezidento B. Oba-
ma po jo kadencijos pradžios pernai,
pranešė BBC. M. Obama Haičio sos-
tinėje Port o Prense apžiūrėjo projek-
tus, pradėtus po šalį nuniokojusio ga-
lingo žemės drebėjimo sausį. Vėliau
M.Obama išskrido į Meksiką. 

ČIKAGA
Oro bendrovės ,,American Air”

lėktuvas dėl gedimų buvo priverstas
tūpti Islandijos oro uoste, kai pilotų
kabinoje pasirodė dūmai.  Lėktuvas
nutūpė Reikjaviko Keflaviko tarp-
tautiniame oro uoste. Įgula ir kelei-
viai nenukentėjo. Lėktuvu ,,Boeing
Co 767-300” skrido 133 keleiviai ir 12
įgulos narių. 

MEXICO
Vienam krovininiam lėktuvui

sudužus netoli oro uosto Meksikos
šiauriniame Monterrey mieste, žuvo
penki žmonės, pranešė Meksikos gel-
bėjimo tarnybos. 

Pasaulio naujienos

RYGA
Latvija gali tapti prieglobsčiu

nuversto Kirgizijos prezidento Kur-
manbek Bakijev šeimai. Tai naujienų
agentūrai ,,The Associated Press”
pareiškė Kirgizijos laikinosios vy-
riausybės vadovė Roza Otunbajeva.
Pasak jos, abu K. Bakijev sūmūs jau
yra Latvijoje.

REIKJAVIKAS
Islandijoje buvo iškeldinta apie

800 žmonių, kilus ugnikalnio išsiver-
žimo pavojui prie Ejafjadlajokudlio
ledyno salos pietuose, pranešė vienas
policijos atstovas. ,,Visi keliai uždary-
ti, o sraigtasparniai išskrido patik-
rinti, ar vyksta išsiveržimas”, – pri-
dūrė jis.

LONDONAS
Didžiosios Britanijos konservato-

riai prieš rinkimus patvirtino savo
euroskeptišką kursą. Torių partija
žada, kad, į valdžią atėjus dešinie-
siems, dėl visų klausimų, kuriais
didesnės galios perduodamos Euro-
pos Sąjungai (ES), vyks referendu-
mas. ,,Mes neleisime, kad Didžioji
Britanija slystų į federalistinę Euro-
pą”, – teigiama programoje. Joje to-
riai, be to, žada riboti kasmet į šalį
atvykstančių imigrantų iš ne ES ša-
lių skaičių. 

MASKVA
Pirmadienio vakarą Lipeck tele-

vizija pranešė, kad į miestą atvyko
pabėgėliai iš fronto zonos: „NATO
šalys iš Ukrainos teritorijos puola
Baltarusiją”, praneša newsru.com.
Tik vėliau žmonėms buvo paaiškinta,
kad kalbama apie Rusijos Federacijos
vidaus reikalų ministerijos vidaus
pajėgų mokymus, o „ginkluotas kon-
fliktas” – karinių mokymų legenda.
Baimindamiesi, kad gali kilti diplo-
matinis skandalas, kariškiai atliko
„aiškinamąjį darbą su pasisakiusiais
viršininkais”, o filmuota medžiaga
buvo pa-šalinti iš interneto svetainių.

* * * 
Du Maskvos vyriausiosios vidaus

reikalų valdybos tyrėjai atėjo į sa-

EUROPA

Atkelta iš 1 psl.
Kita vertus, didele paspirtimi B.

Obama pastangoms tapo kelių šalių,
tarp jų Ukrainos, Meksikos ir Kana-
dos pareiškimai, kad jos pasiruošu-
sios atsisakyti šiuo metu turimų
smarkiai prisodrinto urano atsargų.
Be to, Rusija ir JAV pasirašė pro-
tokolą, pagal kurį kiekviena šalis
pasižadėjo sunaikinti po 34 tonas plu-
tonio, iš kurio būtų galima pagaminti
17,000 branduolinių užtaisų. 

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev šį susitikimą vadino ,,visiška
sėkme”, o Maskva paskelbė planuo-
janti uždaryti savo paskutinį reak-
torių, kuriame gaminamas bran-
duoliniams ginklams tinkamas pluto-
nis. 

B. Obama pasveikino šį žingsnį,
o kalbėdamas apie pasaulyje paskli-
dusias prastai kontroliuojamas bran-
duolines medžiagas, ragino savo sve-
čius ,,ne vien kalbėti, bet veikti”. 

,,Branduolinių medžiagų, kurios
gali būti parduotos arba pavogtos ir
panaudotos branduoliniuose ginkluo-
se, esama dešimtyse šalių”, – sakė B.
Obama. 

Jis pridūrė, kad teroristų tinklas
,,al Qaeda” seniai siekia įgyti ato-
minę bombą ir kad obuolio dydžio
radioaktyviosios medžiagos gabalo
pakaktų nužudyti tūkstančiams žmo-
nių. 

Po šio susitikimo paskelbtame
bendrame pareiškime vadovai nuro-

dė susitarę dėl teisiškai neįpareigo-
jančių, tik iš dalies apibrėžtų prie-
monių, kurios padėtų kovoti su bran-
duolinių medžiagų ir technologijų
platinimu. Šalys ketina bendradar-
biauti dalindamosi informacija, taip
pat patirtimi tokių atvejų išaiškini-
mo, tyrimo ir prevencijos srityse. 

Po šio susitikimo specialistai
sako, kad B. Obama iškėlė didelius
uždavinius, tačiau jų įgyvendinimas
toli gražu nėra užtikrintas. Tuo tar-
pu B. Obama paragino skirti 10 mlrd.
dolerių iniciatyvai su Kanada, sie-
kiant sustiprinti branduolinį saugu-
mą pasaulyje. 

JAV vadovas taip pat reagavo į
pareikštą susirūpinimą dėl branduo-
linių išteklių Pakistane, kuriame
aktyviai veikia ,,al Qaeda” ir kovoto-
jų grupuotės, kurios kaunasi su
Afganistane esančiomis Jungtinių
Valstijų pajėgomis. B. Obama sakė,
jog jis ,,pasitiki” Pakistano bran-
duolinių ginklų saugumo lygiu. 

Washington vykusio viršūnių su-
sitikimo pabaigoje taip pat buvo
paskelbti siūlymai dėl atominiams
ginklams tinkamo plutonio ir urano
atsargų saugumo užtikrinimo, taip
pat patarimai dėl pavojingų medžia-
gų sunaikinimo. Kita vertus, visos
šios priemonės bus vykdomos tik sa-
vanoriškai, o šio ketverių metų plano
įgyvendinimo darbotvarkė tebėra
neaiški.

RUSIJA

AZIJA

Maskva, balandžio 14 d. (BNS) –
Lenkijos prezidento lėktuvas nebuvo
pasmerktas iki paskutinės skrydžio
sekundės, mano specialistai. Kad bū-
tų išvengta nelaimės, pakako pradėti
kilti aukštyn skrendant tiesiai, bet
lakūnas įjungė padidintą galią ir ėmė
kilti, darydamas posūkį.

,,Per keturias tyrimo dienas spe-
cialistai priėjo išvadą, kad šeštadienį
prie Smolensko sudužusio Lenkijos
prezidento lėktuvo Tu-154M lakūnai
iki paskutinės akimirkos galėjo iš-
vengti nelaimės”, – sakė aukštas pa-
reigas užimantis darbuotojas, susijęs
su tyrimu.

Pasak jo, leisdamiesi tirštame
rūke, lakūnai reikiama kryptimi skri-
do prie tūpimo tako, bet, priartėję
prie jo, nusprendė, kad tiksliai
nepataikys į tūpimo tašką.

,,Tą akimirką lėktuvo vadas ir
padarė lemtingą klaidą. Jis įjungė

padidintą galią, dėl kol kas nenus-
tatytos priežasties suptelėjo lėktuvą į
dešinę ir tuo pat metu pamėgino kilti
aukštyn, darydamas posūkį. Lėktu-
vas sparnu užkabino medžių viršū-
nes ir pasidarė nevaldomas”, – pa-
reiškė specialistas.

L. Kaczynski ir jo žmona Maria
bus palaidoti šalies istorinės sostinės
Krokuvos Vavelio katedroje sekma-
dienį. Keliolika valstybių ir vyriausy-
bių vadovų, tarp jų – JAV prezidentas
Barack Obama, jau pranešė daly-
vausią gedulo iškilmėse, skirtose ne-
laimės prie Smolensko aukų atmini-
mui. Neatmetama, kad Lenkijos pre-
zidento laidotuvėse dalyvaus Rusijos
prezidentas Dmitrij Medvedev. Lie-
tuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė
į gedulo iškilmes vyks su nedidele
delegacija, kurioje bus ir prezidentas
Valdas Adamkus.

Specialistai atlieka tyrimâ dèl
nelaimès Smolenske

JAV

Lenkijos prezidento L. Kaczynski lėktuvu skrido ir žuvo 97 žmonės. 
EPA nuotr.

Pasaulis tapo saugesniu, sako 
JAV prezidentas 

ŠIAURĖS AMERIKA
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PAVASARĮ SVARBU
ATKREIPTI DĖMESĮ 

Į MITYBĄ

Paruošė Nijolė Nausėdienė
El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės
patarimai

Pirmiausia noriu padėkoti skai-
tytojams už šiltus žodžius ir už mano
patarimų priėmimą. Gyvenant šių
dienų pasaulyje, reikia suprasti, kad
sveikas žmogus nereikalingas nei
daktarams, nei vaistų pramonei, nei
draudimo kompanijoms. Mes priver-
sti patys pasirūpinti savimi. Todėl
sveikintina, kad žmonės skaito, do-
misi, daro išvadas.

Atsakydama į Dangės Dudzės
klausimą dėl grūdų (,,Draugas”, 2010
m. balandžio 6 d.), jų galima gauti
daržininkystės parduotuvėse arba jie
nukreips, kur jų rasti. Geriausias bū-
das parsivežti jų iš Lietuvos.

Iš po žiemos

Nesvarbu, kad žiemą valgome
šviežių daržovių, vaisių, žiemos laiko-
tarpiu mūsų organizmas labiau nu-
silpsta, išsieikvoja. Pirmiausia dėl to,
kad mes mažiau judame, gyvename
uždarose patalpose, mes mažiau gau-
name deguonies. Šildymas, o vasaros
metu – vėdinimas orą daro sausą, tad
jau bent pavasarį, vasarą laikykime
langus atvirus, vaikščiokime ir giliai
kvėpuokime. Kraujas linksmiau teka
venomis, gavęs deguonies.

Tad pavasario pradžioje padidėja
pavojus susirgti anemija, ypač vyres-
nio amžiaus žmonėms. Šią būseną
žmonės vadina mažakraujyste. Nusil-
pus kraujui, nusilpsta imuninė siste-
ma, greičiau susergama infekcinėmis
ligomis. Todėl šiuo metu būtina at-
kreipti dėmesį į mitybą.

Anemija (mažakraujystė) – tai
liga, kuri pasireiškia raudonųjų krau-
jo kūnelių bei hemoglobino kiekio su-
mažėjimu kraujyje, dėl to sutrinka
pagrindinė jų funkcija – aprūpinti de-
guonimi organizmo audinius ir ląste-
les.

Anemijos priežastys gali būti
įvairios ir priklauso nuo anemijos
rūšies. Šia liga dažniausiai suserga-
ma dėl geležies trūkumo organizme
ir blogo geležies pasisavinimo. Žmo-
gaus organizme geležies yra tiek, kad
iš jos būtų galima nukalti 5–6 mažas
vinis. Jei šio geležies kiekio orga-
nizme nėra, jam kyla pavojus. Žinoti-
na, kad geležies kiekį organizme
mažina skrandžio rūgštingumą neu-
tralizuojantys bei virškinimą geri-
nantys preparatai.

Sveika mityba

• Liaudies medicinos žinovai
kraujui stiprinti pataria valgyti dau-
giau mėsos, mėsos sultinių, labai
trumpai apkeptų kepenų, jautienos
ar veršienos plonų pjausnių ir kiau-
šinių.

• Sveika valgyti vištų ir žąsų ke-
penėlių pašteto, nes šiuose produk-
tuose yra folio rūgšties, kuri didina
hemoglobino kiekį kraujyje.

• Kiekvieną rytą prieš pusryčius
suvalgykite po pusę puodelio tarkuo-

tų morkų su aliejumi ar grietine.
• Norėdami pagerinti kraujo su-

dėtį, kuo dažniau valgykite salierų,
aguročių, moliūgų, abrikosų, riešutų,
ypač graikinių, patiekalų iš kukurū-
zų, sorų, ankštinių daržovių, ypač lę-
šių (lentil). Pastebėta, kad geltonuo-
se vaisiuose ir daržovėse vitaminų
yra daugiau negu kitos spalvos auga-
luose.

• Valgykite baklažanų (egg-
plant), juose yra daug vario, geležies,
mangano bei kobalto, kurie reikalingi
kraujui stiprinti bei naujiems kraujo
kūneliams gaminti. Baklažanai geri-
na blužnies ir kaulo čiulpų veiklą,
didina hemoglobino kiekį kraujyje.

• Sergantiems anemija naudinga
valgyti grikių košės. Galite pasidaryti
ir grikių miltų mišinio su medumi.
Mišinio suvalgykite kasdien po
šaukštą ar daugiau.

• Sveika valgyti mėlynių, žemuo-
gių, aviečių, vynuogių, bananų, čes-
nakų ir svogūnų bei visų daržovių,
kuriose daug vitamino C. Stiprinsite
kraują, jei ištisus metus valgysite
petražolių žalumos. 

Vaisiai ir daržovės

• Džiovintuose abrikosuose gau-
su geležies ir kalio, todėl jų pataria-
ma valgyti sergantiems anemija bei
šios ligos profilaktikai. Manoma, kad
suvalgius 6–8 džiovintų abrikosų
žmogaus organizmas gauna tiek pat
geležies, kiek išgėrus 40 mg geležies
preparatų. Be to, džiovinti abrikosai
pagerina galvos smegenų, širdies ir
kraujotakos veiklą, stiprina atmintį.
Šių džiovintų vaisių patariama val-
gyti kasdien.

• Sumalkite dvi galvutes česna-
kų, suberkite jas į stiklainį, užpilkite
citrinų sultimis ir laikykite šiltoje
tamsioje vietoje 24 dienas, kasdien
suplakite, paskui nukoškite, tirščius
nuspauskite. Šaukštelį mišinio iš-
maišykite stiklinėje virinto vandens
ir gerkite vieną kartą per dieną prieš
miegą. Sveikata pagerėja po 10–12
dienų.

• Kasdien suvalgykite po šaukš-
telį tarkuotų krienų, sumaišytų su
medumi.

• Sergantiems mažakraujyste
patariama mėnesį 5–6 kartus per
dieną valgyti tarkuotų ridikų tyrės,
užgeriant vandeniu, ir tuo pačiu
metu suvalgyti po 20–30 garstyčių
sėklų.

• Labai naudingas avižų antpi-
las: 2 šaukštus avižų kruopų užpil-
kite stikline karšto vandens ir pa-
likite per naktį nusistovėti. Antpilą
išgerkite tarp pusryčių ir pietų, galite
pagardinti medumi.

Vietoj vaistų – sultys

• Burokėliuose yra ypač aukštos
kokybės geležies, kuri labai vertinga
raudoniesiems kraujo kūneliams.
Išspaudę burokėlių sultis, palikite jas
2–3 valandas nusistovėti, nugriebkite
putas ir išgerkite tik du trečdalius
viršutinės šių sulčių dalies. Pataria-
ma iš pradžių, kol priprasite gerti
burokėlių ir morkų sulčių mišinio,
palaipsniui didinti burokėlių sulčių
kiekį. Paprastai pakanka nuo vienos
iki pusantros stiklinės burokėlių
sulčių per dieną. Geriausia gerti ma-
žais kiekiais kelis kartus per dieną.

• Gera priemonė nuo mažakrau-
jystės yra granatų (pomegranate) sul-
tys, be to, jos gydo ir skydliaukės,
skrandžio bei žarnyno ligas. Sultis
gerkite 2–3 kartus per dieną po stik-
linę pusvalandį prieš valgį. Pataria-
ma gerti tik skiestų granatų sulčių,
nes jose daug rūgščių, dirginančių

skrandį ir ardančių dantų emalį. 
• Sergantiems anemija pataria-

ma gerti moliūgo sulčių. Šias sultis
gerkite 2–3 kartus per dieną po stik-
linę, paskaninkite medumi. Moliūgų
sultys pasižymi šlapimo išsiskyrimą
skatinančiomis savybėmis, todėl jos
padeda sergant inkstų, kepenų, šir-
dies ligomis bei nutukusiems.

• Gydomasis kokteilis: kruopš-
čiai sumaišykite stiklinę granatų
sulčių, po pusę stiklinės citrinų,
obuolių, burokėlių ir morkų sulčių
bei porą šaukštų medaus. Gydymui
geriausia naudoti natūralias, šviežiai
išspaustas sultis. Mišinį laikykite
uždarame inde šaldytuve. Truputį
pašildyto kokteilio gerkite po du
šaukštus 3 kartus per dieną.

Nauda organizmui

Maisto spalva turi stiprų psi-

chologinį poveikį. Be to, tam tikrų
spalvų produktai išsiskiria ypatin-
gomis maistinėmis savybėmis – vita-
minų ir mineralų gausa. Jei žmogus
nevalgo kai kurių spalvų produktų ar
jų valgo per mažai, yra didelė tikimy-
bė, kad jo organizme pritruks vienos
ar kitos reikalingos medžiagos, o tai
sukels negalavimų. Pavyzdžiui, jeigu
jūs greitai pavargstate ir nuolat
pristingate energijos, galbūt jūsų val-
giaraštyje nėra raudonos spalvos pro-
duktų ir, atvirkščiai, jeigu jūsų mity-
boje vyrauja kokia nors viena spalva,
tikėtina, kad jums patiems stinga
savybių, būdingų šiai spalvai. Pasa-
kysite, jog tai – nesąmonė, tačiau psi-
chologai ir dietologai vienu balsu
tvirtina, kad ryšys iš tiesų egzistuo-
ja.

Tiesa, spalvas tyrinėjantys moks-
lininkai pataria į valgiaraštį įtraukti
šiek tiek daugiau žalios spalvos pro-
duktų, nes ši spalva sugeba suregu-
liuoti kitų spalvų maisto stygių ar
perteklių.

Originaliais sprendimais išsiski-
riantys japonai Osakos (kaip žinome,
ten žmonės gyvena ilgiausiai) medici-
nos centre taiko pagalbinę sulčių te-
rapiją. Drauge su vaistais ligoniams
pateikiama įvairiaspalvių sulčių. Pa-
vyzdžiui, raudonos spalvos (pomido-
rų, raudonųjų kopūstų, burokėlių ir
kt.) sulčių gauna širdininkai ir hiper-
tonija sergantys pacientai. Oranžinės
(apelsinų, morkų, abrikosų, moliūgų)
sultis geria į depresiją linkę žmonės
bei įvairių spazmų kankinami ligo-
niai. Geltonas (ananasų, obuolių, ba-
nanų) sultis patariama sergantiems
reumatu ir turintiems opų.

Agresyvu, bet teigiama

Daugeliui žinoma, kad raudona
spalva simbolizuoja jėgą ir net agre-
syvumą. Šios spalvos maisto produk-
tai suteikia organizmui energijos, va-
lo kraują ir gerina jo sudėtį, stiprina
imuninę sistemą. Maža to, toks mais-
tas šildo, skatina teigiamai žvelgti į
pasaulį, tvirtai stovėti ant kojų.

Raudoname maiste paprastai
būna daug geležies, dalyvaujančios
kraujodaros procese ir aprūpinančios
ląsteles reikiama energija. Iš tokių
raudonų produktų paminėtini mėsa,
dešros, pomidorai, raudonosios papri-
kos, burokėliai, raudonieji kopūstai,
pupelės, juodieji ir baltieji pipirai,
aitriosios paprikos, rozmarinai, vyš-
nios, slyvos, rabarbarai, avietės, braš-
kės, arbūzai ir kt. Tiesa, raudonais
laikomi net kai kurie neraudoni pro-
duktai, pavyzdžiui, žaliųjų salotų la-
pai. Vartodami raudonos spalvos pro-
duktus atminkite: jie sukelia alkio
pojūtį. Tad jeigu jūsų tikslas – atsi-
kratyti svarų, nepiktnaudžiaukite
raudonais produktais.

Žmogaus organizmas turi gauti
visas medžiagas (ir pakankamą kie-
kį), būtinas jo gyvybės veiklai pa-
laikyti. 

Pasinaudota įvairiais sveikatos
šaltiniais.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MMDD
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

NEW YORK, NY

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Palaikant Nacionalinio diktanto
sumanymą, 2010 m. kovo 27 d. New
York  Maironio lituanistinėje mokyk-
loje buvo rašomas lietuvių kalbos dik-
tantas. (Dėl per didelio laiko skirtu-
mo su Lietuva, NY lietuviai diktantą
rašyti rinkosi jiems palankesniu
metu.). Kadangi šiemet minima
jubiliejinė 600-oji Žalgirio mūšio
sukaktis, diktantui buvo parinkta
1920 m. išleistų Šatrijos Raganos
„Lietuvos senovės istorijos pasakų”
ištrauka apie Žalgirio mūšį. Diktantą
skaitė Asta Guobienė.

Išmėginti lietuvių kalbos raštin-
gumą šiemet susirinko per penkiolika
dalyvių. Diktanto nugalėtojų laukia
LR generalinio konsulato New York
įsteigtos atminimo dovanėlės, kurios
bus įteiktos per Motinos dienos šven-
tę, gegužės 2 d., kurią kasmet gražiai
suruošia NY Maironio lituanistinė
mokykla, teigė Valda Lukoševičienė.

Anot mokyklos vedėjos Faustinos
Šinkūnienės, šio diktanto rašymą
organizavo LT generalinio konsulato
NY darbuotoja V. Lukoševičienė ir
NY Maironio mokykla. Deja, šiais
metais rašančiųjų skaičius buvo

mažesnis. Vedėja tikisi, jog ateinan-
čiais metais bus daugiau dalyvių. Kai
kurie jau dabar pasižada dalyvauti.

Parengė Jurgita Raškevičiūtė

New York lietuviai rašė diktantą

Dienraštyje Detroit Times, kuris
atspausdino rašytojo laišką ir lietu-
vaitės tautiniais drabužiais miesto
burmistro draugėje nuotrauką, viliasi
paskelbti seriją straipsnių apie Lie-
tuvą.

Medžiagos straipsniams apie bol-
ševizmą Lietuvoje ieško lietuvių
spaudoje. Jau yra paruošęs jų visą
ciklą, beliko perrašyti. Dar būtinai
norėtų tuos tekstus pailiustruoti
nuotraukomis iš Lietuvos. Pasirodė,
kad tai ne toks jau paprastas dalykas.
Parašęs laišką į atstovybę Washing-
tone, sulaukė tokio atsakymo: „Tu-
rime šį tą, bet turi, be abejo, ir Jums
artimas Čikagos konsulatas. Jei norė-
tum iš mūsų, pranešk, kiek norėtum
ir tenka užtikrinti, kad grąžinsi. Tik
tokia sąlyga tegaliu gauti šefo suti-
kimą. Mat, praganius vienintėles
nuotraukas neįmanoma jas papildyti
kitomis”.

Liūdna, žinoma, buvo gauti iš
tokios rimtos įstaigos nei šiokį, nei
tokį laišką. Buvo akivaizdu, kad ten
darbuojasi ne tik nelabai raštingi, bet
ir keistokai suprantantys propagan-
dos reikalus tautiečiai. Pasijuto net
kiek įskaudintas, juk, rodos, gerai iš-
aiškino, kodėl jam tų nuotraukų rei-
kia. Argi pati atstovybė tokia bejėgė,
kad negali padauginti vertingų nuo-
traukų? Tada ir jai pačiai nebūtų
rizikos, ir tam, kurios rimtu reikalu
reikalingos, nereikėtų rūpintis perfo-
tografavimu, – juk, atidavęs redakci-
jai, tikrai neatgausi.

Nusivylęs atstovybės atsakymu,
dar pabandė parašyti į Brooklyne
veikiančią lietuviškų knygų platini-
mo agentūrą Gabija. Gal ji padės?

*
Lapkričio devintąją V. Alantas

sulaukė laiško iš atstovybės. J. Ka-
jeckas atsiuntė penkias ne ypatingos
kokybės, gerokai „nudėvėtas” nuo-
traukas, dar sykį primindamas savo
vadovo nuomonę, jog jas būtina grą-
žinti.

Kas gi jose, tose ne sykį spaudo-
je matytose nuotraukose? Lietuviš-
kas kryžius vidury lauko, Teisingumo
rūmai Kaune, žvejų uostas Kuršių
mariose, Nemuno vaizdas ir „Liun-
ciungėlis”.

„Būtų nesmagu siūlyti tokias
nuotraukas amerikietiškų laikraščių
redakcijoms”, – grąžindamas jas į
atstovybę Washingtone, parašė V.
Alantas.

Gabija iš Brooklyno atsiuntė Vy-
tauto Augustino adresą. Parašė jam.

*
Netikėtas ir malonus telefono

skambutis. Žinoma Detroito katalikų
veikėja Elžbieta Veronika Paurazienė
pranešė, jog jų organizacija norėtų
pastatyti komediją Buhalterijos klai-
da. Prašo knygos, kurioje ji buvo at-
spausdinta, klausia, kiek tai kainuos.

V. Alantas nusiuntė penkis tos
knygos egzempliorius, žinoma, nemo-
kamai, pastebėdamas, „kadangi tai
yra kultūros darbas”.

Sulaukęs tos žinios, pagalvojo
apie tos komedijos, parašytos 1943
metais, likimą. Iš pradžių ji buvo
suvaidinta Vilniaus miesto teatre,
paskui – porą kartų tremtyje, Vokie-
tijoje. Knutas Skujenieks komediją
išvertė į latvių kalbą, ir ji jau vaidin-
ta latvių pabėgėlių stovyklose. Paskui

persikėlė į išeivijos sceną – Kanadą,
Australiją. Atėjo eilė JAV.

V. Alantą sudomino lapkričio
šešioliktąją Draugo dienraštyje įdėtas
pranešimas apie skelbiamą konkursą
romanui parašyti. Tam skiriama
tūkstantis dolerių. Mecenatas – M. K.
Čiurlionio meno ansamblis. Siužetą
renkasi patys rašytojai. Vertinimo
komisija romanų lauks iki 1951 m.
spalio 1 d. 

*
Darbas fabrike vis labiau įtrau-

kia į savo pragaištingą gelmę. Kad
pasijustų žmogumi, V. Alantas sten-
giasi nepraleisti tautiečių rengiamų
vakarų. Lapkričio devynioliktąją,
sekmadienį klausėsi Amerikos lietu-
vių balso radijo klubo choro, kuriam
dirigavo Bronius Budriūnas, koncer-
to. Nors publikai, kurios prisirinko
pilna salė, koncertas patiko, V. Alan-
tas klausėsi susirūpinęs, kad choras
nedaro pažangos. Porą sykių teko jų
klausytis, ir kiekvienąkart scenoje vis
nauji choristų veidai. Jei ne vadovo
pasiaukojimas, choro, be abejo, nelik-
tų. Ypač nuvylė svečias solistas Sta-
sys Baranauskas, kuris prakaituo-
damas „vežė” aukštuosius registrus,
nors anksčiau tokių problemų nebū-
davo. V. Alantas puikiai supranta
priežastį: sunkus darbas prie geležin-
kelio daro savo.

*
Antrąją Kalėdų dieną prisėdęs

prie dienoraščio, V. Alantas pasi-
džiaugia, kad prieš keletą savaičių
Dirva pradėjo spausdinti jo straip-
snių seriją Šimtanuošimtinis lietuvis
Jonas Pakrantis Amerikoje. Jau pa-
skelbė keturis tekstus. Tą pačią seri-
ją pasiūlė spausdinti Tremtyje. At-
sakymo kol kas negavęs.

Tie tekstai verti atskiro dėmesio.
1950–1952 metais Dirvoje publikuoti
straipsniai buvo labai populiarūs. Tų
rašinių dėka V. Alantas, sutiktas
viename ar kitame tautiečių vakare,
net pats buvo pradėtas vadinti Pa-
krančiu. Suliteratūrinta žurnalistika
– ko gero, tiksliausias tų straipsnių
apibūdinimas, šiaip jau gana retas
atvejis tenykštėje periodikoje. Iš viso
tą seriją sudarė apie pusšimtis tek-
stų. Apie ką jie, nesunku suvokti,
perskaičius pavadinimus, štai keletas
jų: „J. Pakrantis tampa Bendruome-
nės nariu”, „Šukuosena ir Tėvynės
meilė”, „Apie politinį davatkizmą ir
vienybę”, „Pakrantis šaukia vienybės
konferenciją”, „Sąžinės valerijonai už
penkinę”, „Atviras laiškas lietuviui
milijonieriui”, „Deja, mūsų vaikai
kalba tik angliškai” ir t. t.

(…)
Beje, būta ir daugiau serijinių

straipsnių: „Jos Ekscelencija Ameri-
kietė” 1952 metais spausdinta Vo-
kietijos Tremtyje.

*
„Nuotaika sunki. Jaučiu, kad

žengiu atgal dvasiškai ir, žinoma,
nebejaunėju fiziškai. Visai negaliu
atsidėti rimtam literatūros darbui.
Jaučiu, kad skęstu ir nežinau už ko
tvertis”, – labai liūdnas įrašas dieno-
raštyje, užbaigiant 1950 metus.

Ir vis dėlto, kiek leidžia jėgos ir
laikas, nuvogtas nuo tokių reikalingų
poilsio valandų, V. Alantas stengiasi
neapsileisti: tobulina romaną Pra-
garo pošvaistės.         Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 10

Nacionalinio diktanto rašymas NY.               Laimono Lukoševičiaus nuotr.

Diktantą skaito Asta Guobienė.

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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Atvelykio pietūs Pasaulio
lietuvių centre, Lemont

Marija Ambrozaitienė ir dr. Kazys Ambrozaitis Atvelykio pietuose, kuriuos su -
ruošė PLC moterys.                                           Jono Urbono nuotraukos

Šv. Velykas ir Atvelykį atšven čiau
Čikagoje. O čia vis kas nors vyks ta. 

Atvekykis. Atvykęs į Palaimin to -
jo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų
misijos šventovę pastebėjau, kad ke -
letas jaunuolių ruošiasi priimti Pir  -
mąją Komuniją. Tik nustebau, kad
to kioje didelėje lietuvių kolonijoje
ma  čiau tik keturis  berniukus. Kodėl
tik tiek? Jie, šventiškai pasi puošę,
dalyvavo šv. Mišių apei gose, nešė au -
kas. Baigiantis šv. Mi šioms jiems pri -
siminimui buvo įteikti Pirmos Ko mu -
nijos  pažymėjimai. Pa galvojau: ,,Na
čia Čikaga keliasi”.

Po Mišių Pasaulio lietuvių cent re
(PLC), kaip ir visada, vyksta vienokie
ar ki tokie renginiai. Šį kartą, kaip
jau daug kartų, ėjau išgerti kavos ir
pasiple pė ti su pažįstamais. Didelėje
salėje stovėjo valgiais nukrauti,
papuošti stalai. Pasiklausus, kas čia
bus, bu vau informuotas, kad Atve ly -
kio pie tūs. Nors iš anksto neturėjau
už si sakęs vietos, užsimokėjau ir bu -
vau pri imtas. Vietą gavau prie dr. Ka -
zio Ambrozaičio stalo.

Vaišes pradėjo ir vedė Elena Ka -
raliūnienė. Paaiškinusi pietų eigą ji
priminė, kad Atvelykio vaišės ruo -
šiamos pagal senąsias lietuviškas tra -

dicijas ir pakvietė visus susirinkusius
dviejų minučių tyla pa gerbti Lenkijos
prezidentą ir kitus, kartu su juo žu -
vusius lėktuvo avarijoje. Po to pa -
kvie tė pre la tą Igną Urboną sukalbėti
maldą, kad Aukščiausias palaimintų
Atvely kio valgius, gėrybes bei rengė -
jus ir  pietuose dalyvaujančius.

Vaišių stalas buvo apkrautas vi -
sokiomis gėrybėmis ir valgiais. Pas te -
bėjęs, kad niekas  nieko nefotografuo-
ja, kaip visada, turėdamas kišenėje
ma žytį fotoaparatą, padariau porą
nuot raukų. 

Susipažinau ir su pietų vedėja
Ele  na Karaliūniene. Ji man pa aiš ki -
no, kad  prie PLC yra  per trisdešimt
moterų grupė, kurios jau dvidešimt
metų tokius Atvelykio pietus ruošia,
pridėdama, kad surinkti pinigai per-
duodami PLC administracijai ir nau-
dojami centro išlaikymui.

Atvelykio pietuose dalyvavo per
po rą šimtų svečių. Daugiausia vyres-
nieji, bet rengėjoms talkino ir Čika-
gos skautės ir skautai.

Visiems didelis ,,ačiū”. Tikrai  tu -
rėjau gražią popietę. Pagarba ren -
gėjoms.

Jonas Urbonas

Atvelykio stalas lankytojus pasitiko gausiais valgiais.

Pradėta iškiliausio Sūduvos
krašto objekto – Paežerių
dvaro rūmų restauracija

 ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lie tu vos

Pats įspūdingiausias Sūduvos
krašto turizmo objektas – šalia Vil-
ka viškio miesto esantys Paežerių
dva ro rūmai – pagaliau sulaukė res-
tauratorių – pradėti šių rūmų tvarky-
mo ir atstatymo darbai. Nuo pasku-
tiniojo rimtesnio dvaro remonto pra-
ėjo jau daugiau kaip 40 metų, ir at-
naujinti šiuos įspūdingus rūmus
tiesiog būtina.

Paežerių dvaro rūmai buvo pas-
tatyti pagal architekto Martyno
Knak fuso projektą valdant dvarinin-
kams Zabieloms 1795–1799 metais.
XIX amžiuje šis dvaro kompleksas,
kurį sudarė ne tik pagrindiniai rū-
mai, bet ir plytinė, mokykla, vėjo ma-
lūnas, kurie jau neišlikę, bei neseniai
čikagiškės dailininkės Magdalenos
Birutės Stankūnės pinigais atnaujin-
ta oficina, taip pat spirito bravoras,
klėtis, žemės ūkio padargų dirbtuvės,
priklausė dvarininkams Gaurons-
kiams. Prieš dvejus metus rūmus ap-
lankė ir jų priežiūra žavėjosi Italijoje
gyvenanti Gauronskių palikuonė
Wanda Gawronska.

Šalia rūmų yra įspūdingas par-
kas, tvenkiniai. Visą šį rūmų komp -
leksą 1938 m. buvo nusipirkęs Vasa -
rio 16-osios akto signataras banki -
ninkas Jonas Vailokaitis (1866–1944).
Bet juo džiaugėsi neilgai – netrukus
prasidėjo Lietuvos okupacija, ir jau
1940-aisiais savininkui teko pasi t -
raukti į Vakarus. O dvaro rūmuose
įsikūrė žemės ūkio mokykla, vėliau,
Antrojo pasaulinio karo metais, čia
buvo vokiečių generalinio komisaro
Lietuvai Adrian von Renteln būstinė. 

Po karo rūmuose veikė melioraci-
jos įstaiga, vėliau rūmai perduoti Lie -
tuvos dailės muziejui. Lietuvai atkū -
rus nepriklausomybę šiuos rūmus
bandė susigrąžinti JAV gyvenančios
J. Vailokaičio dukros. Teismai tęsėsi
kelerius metus, kol galiausiai pali-
kuo nėms buvo išmokėta piniginis
atlyginimas, o rūmai liko valstybės
nuosavybe.

1997 metais rūmuose buvo įkur-
ta Suvalkijos dailės galerija, o 2004-
aisiais čia įsteigtas Suvalkijos (Sūdu-
vos) regioninis kultūros centras. Be
to, rūmuose veikia ir Vilkaviškio
krašto muziejus, kurį jau daug metų
remia šio rajono garbės pilietė, jau
minėta dailininkė M. B. Stankūnė.

Praėjusiais metais buvo sure-

montuotas išlikęs Belvederio bokštas.
Dabar jau galima užlipti į jį ir pasi-
gėrėti šalia esančiu Paežerių ežeru
bei kitais apylinkių vaizdais. Krašto
muziejus yra sukaupęs daug rodinių,
kuriems rodyti trūksta vietos, todėl
planuojama ateityje tam pritaikyti
da bar apleistas klėties ir dirbtuvių
pa talpas. Tokį sumanymą remia ir
dailininkė M. B. Stankūnė, bet šiems
darbams atlikti ir muziejų išplėsti
trūksta pinigų.

Architektūrinę, istorinę, urba -
nistinę vertę turintys Paežerių dvaro
rūmai dar 1992 metais įrašyti į vals-
tybės saugomų paminklų sąrašą kaip
vertingas pereinamojo laikotarpio iš
baroko į klasicizmą pavyzdys. Pareng-
ta rūmų ir šalia esančio parko sutvar-
kymo galimybių studija, o pernai gruo-
džio mėnesį pasirašytas Lietuvos
Respublikos ūkio ministro įsakymas
dėl finansavimo skyrimo rūmams.

Kol kas yra skirta apie 2,9 milijo-
no litų (maždaug 1,15 milijono dole-
rių) darbams atlikti. Restauratoriai
pirmiausiai ėmėsi tvarkyti pagrindi -
nes rūmų dalis – laiptus į antrąjį
auk š tą, rotondinę pokylių salę, terasą
ir balkoną. 

Visus rūmų atnaujinimo darbus
atlieka bendrovės „Restauracija’’
specialistai, jau turintys daug patir-
ties tvarkant tokius kultūros paveldo
objektus. Jau atliktas kamerinių ren-
ginių salės puošnaus barokinio švies-
tuvo restauravimas, pradėtos rekons-
truoti pagrindinės lauko ir vidaus
durys, sieniniai paneliai, lipdiniai ir
puošybos elementai. 

Įdomu ir tai, kad dar yra išlikęs
senasis rūmų grindų parketas, kuris
vėlesniais laikais nebuvo išardytas, o
tik uždengtas naujomis lentomis. Da -
bar nutarta tą parketą restauruoti.
Specialistai, norėdami kuo geriau at -
likti šį darbą, tarėsi su Rusijos Sankt
Peterburg restauratoriais, kad parke-
tas būtų atnaujintas pagal autentiš -
kas technologijas. 

Tikimasi, kad jau netrukus lan-
kytojai bus pakviesti į autentiškai at-
kurtas rūmų sales, kuriose bus at-
naujintos parodos, čia ir toliau vyks
įvairūs koncertai, susitikimai. Rū-
muose taip pat yra išlikusių ir senųjų
krosnių, kurios taip pat bus atnaujin-
tos. Sutvarkius stogą, pakeitus lan-
gus ir atlikus kitus rūmų restauravi-
mo darbus, šis objektas bus dar la-
biau pritaikytas turizmui ir sulauks
dar daugiau lankytojų. 

Rūmais gėrėjosi ir Wanda Gawronska iš Italijos.          A. Vaškevičiaus nuotr.

Maria ir Alfred Saulys, gyvenantys Oceanside, CA, užsiprenu-
meravo „Draugą” dar metams ir kartu paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol.
auką. Labai ačiū.

Ona Simutis, gyvenanti Ann  Arbor, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Esame Jums dėkingi.
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MYKOLAS DRUNGA

Po sunkios ligos JAV balandžio
12 dieną mirė buvęs kadenciją baigu-
sio prezidento Valdo Adamkaus pa-
tarėjas Julius Šmulkštys. Profesorius
J. Šmulkštys gimė 1930 metais Kau-
ne, 1945 metais pasitraukė į Vokie-
tiją, iš ten 1949 metais išvyko į JAV.
Jis buvo vienas iš Amerikos lietuvių
studentų sąjungos, taip pat ,,Santa-
ros-Šviesos” įkūrėjų. 2004 metais V.
Adamkui antrąkart tapus šalies va-
dovu J. Šmulkštys buvo paskirtas
visuomeniniu patarėju.

Nekrologus rašyti nemiela – ypač
apie tokį artimą draugą, kai gali tik
raudoti, su kurio išėjimu dar labiau
pajunti tuštėjant dvasinius namus,
kuriuose praleidai ištisus dešimtme-
čius. Jau ir prieš Juliaus Šmulkščio
mirtį į Lietuvą perkelta Santara-
Šviesa daugeliui jos veteranų nebuvo
tokia artima, kaip toji Michigan Ta-
bor Farmoje, kur J. Šmulkštys beveik
kasmet pasirodydavo suvažiavimuo-
se, jei ne paskaitą skaitydamas, tai
bent diskusijose žodį tardamas.

Dabar Alantoje (anksčiau Biršto-
ne ir Anykščiuose) jau trūksta ne tik
Antano Škėmos, Jurgio Jaks-Tyrio,
Algimanto Mackaus, Mariaus Katiliš-
kio, Juliaus Kaupo, Gintauto Vėžio,
Algirdo Landsbergio, Vytauto Kavo-
lio, Vinco Rastenio, Vinco Trumpos,
Broniaus Bieliuko, Henriko Nagio,
Dalios Juknevičiūtės-Mackuvienės,
Ilonos Gražytės-Maziliauskienės, Ži-
vilės Bilaišytės, Marijos Gimbutie-
nės, Aleksandro Štromo, Rimvydo
Šilbajorio, bet ir kelių dešimčių kitų
daugiau ar mažiau ryškių šviesiečių-
santariečių. Čia miniu tik kai kuriuos
mirusiuosius ir visai nekalbu apie dar
tiek pat šioje žemėje esančiųjų, kurie
pasiliko Amerikoje ir rečiau beįsten-
gia į Lietuvą atvykti. Jie visi sudarė
gyvąją Santarą-Šviesą, kuri tolydžio
mažėja. Prie amžinai „išėjusių ne-
grįžti” dabar prisijungė ir J. Šmulkš-
tys.  

Na, tikslinu: mažėja tik senoji,
amerikinė Santara-Šviesa, o Lietu-
voje atsikūrusioji beveik kasmet į
suvažiavimus (dabar pradėtus vadin-
ti konferencijomis) pritraukia aibę
naujų veidų, kurių dalis po to nebe-
grįžta. Tabor Farmoje, atrodo, daly-
vių kaita nebūdavo tokia smarki.
Kiekvienu atveju, Lietuvoje Santara-
Šviesa patrauklesnė tiesiogine to
žodžio prasme ir tikrai judri, kokia
buvo ir amerikinė per savo pirmąjį
kūrimosi dešimtmetį (1954–1964).

Kaip tik tada studentas J.
Šmulkštys (jis gimęs 1930 m., bet
karas ir bėgimas į Vakarus sutrukdė
normalų mokymąsi) ir reiškėsi kaip
vienas šio nepriklausomų studentų
sambūrio steigėjų ir vadovų. Nepri-
klausomų tuo atžvilgiu, kad neprik-
lausė nei ateitininkams, nei skau-
tams (pačioms pirmosioms ir didžiau-
sioms išeivijoje atsikūrusioms jauni-
mo organizacijoms), nei neolitua-
nams. Bet santariečių nepriklauso-
mumas ne visuomet reiškė kokį nors
esminį oponavimą šioms tradicinėms
organizacijoms, tik (dažniausiai)
sveiką konkurenciją. Greitai ne vie-
nas skautas ir ateitininkas pradėjo
dalyvauti ir santariečių veikloje,
nenutraukdamas saitų su savo pir-
mine organizacija. 

J. Šmulkštys buvo vienas tų stu-
dentų, kurių tėvai tiek prieškario ne-

priklausomoje Lietuvoje, tiek po karo
išeivijoje turėjo ryškų, savitą veidą.
Tėvas Liudvikas Šmulkštys –  varpi-
ninkas, su Antano Smetonos valdžia
nesutarusios, išeivijoje atsisteigusios
valstiečių liaudininkų partijos gar-
bingas veikėjas. Sūnus Julius, padė-
jęs kurti Santarą, nenuriedėjo toli
nuo obels, tapo vienu iš jos kaires-
niųjų liberalų. O būta ir dešinesniųjų,
kilusių jei ne iš tautininkų tėvų, tai iš
kariškių. Valdas Adamkus – vienas iš
dešiniųjų, gal dešiniausiųjų Santaros
liberalų. Užtat ir pikantiška, kad V.
Adamkui tapus Lietuvos prezidentu,
jis į patarėjus kviečiasi J. Šmulkštį.
Kraujas tirštesnis už vandenį – sako
amerikiečiai. Matyt, sena studentiš-
ka draugystė ir savitas santarietiškas
nepriklausomumas jungia žmones
stipriau negu vieno balsavimas Ame-
rikoje visuomet už respublikonus, o
antro – už demokratus juos skyrė.

Be to, V. Adamkui negalėjo netik-
ti J. Šmulkščio profesija – politikos
mokslų profesorius. Gal toks labiau
prie reikalo negu literatas ar humani-
taras (kokių tarp santariečių absoliu-
ti dauguma). Beje, J. Šmulkščio as-
menyje santariečiai varžėsi su atei-
tininkais – Amerikoje pasižymėjęs jų
politologas buvo V. S. Vardys, skautai
akademikai tebeturi Tomą Remeikį.

Kokių nors linksmų, anekdotiškų
istorijų papasakoti apie J. Šmulkštį
neturiu, išskyrus tą, kad jis jau sykį
buvo paskelbtas mirusiu. Tai, laimei,
pasirodė buvęs klaidingas praneši-
mas. Šįkart, deja, tiesa liūdnesnė.

Vis dėlto nenoriu šio rašinio už-
baigti minorine gaida, o palikti šviesų
paveikslą – J. Šmulkštys visuomet
darė įspūdį savo blaivumu, ramumu,
dalykiškumu, kartu ir nuoširdumu.
Išeivijoje jis bendradarbiavo bent
keliuose laikraščiuose, paskutiniais
dešimtmečiais (ten ir Lietuvoje)
„Akiračiuose”. Jis nevengdavo imtis
plunksnos, kartais aštrokos, bet vi-
suomet mandagios ir plataus akira-
čio. Juliaus straipsnių, siejančių išei-
vijos patirtį su dabartine Lietuvos
tikrove, mums labai stigs.   

Bernardinai.lt

Margumynai

Keli sakiniai, išlydint į
paskutinę kelionę J. Šmulkštį

Saulės energija varomas lėktu-
vas, pritaikytas skraidyti dieną ir
naktį, nenaudodamas degalų ir ne-
išskirdamas jokių teršalų, trečiadienį
sėkmingai pakilo į pirmą bandomąjį
skrydį Šveicarijoje. 

Orlaivis ,,Solar Impulse” varo-
mas elektros, kurią tiekia ant jo
sparnų esančios 12 tūkst. saulės ba-
terijų. Šis aparatas yra lėktuvo, ku-
ris, kaip planuojama, 2012 metais
apskris aplink pasaulį be degalų, pro-
totipas.

,,Solar Impulse” skraidė 87 mi-
nutes Šveicarijos vakaruose 1,2 kilo-
metro aukštyje, o jį valdė lakūnas
bandytojas iš Vokietijos Markus
Scherdelis. Iš anglies pluošto paga-
mintas orlaivis, kurio sparnų mojis
toks pats kaip keleivinio lainerio
,,Airbus A340” ir kuris pagal svorį
prilygsta vidutinio dydžio lengvajam
automobiliui, buvo kuriamas šešerius

metus.
Lėktuvas atliko ,,blusos šuolį”

praeitų metų gruodį, pakilęs į metro
aukštį ir nuskridęs 350 metrų virš
tūpimo ir kilimo tako vienoje oro pa-
jėgų bazėje, esančioje netoli Ciuricho.
Vėliau šis lėktuvas buvo nuvežtas į
Pajerno oro uostą Šveicarijos vaka-
ruose, kur pakilo į pirmą tikrą ban-
domąjį skrydį.

Šį lėktuvą varo keturi elektros
variklių sukami propeleriai. ,,Solar
Impulse” gali skraidyti dieną ir naktį,
nes saulės baterijų gaminama energi-
ja kaupiama našiuose akumuliato-
riuose.

Tikimasi, kad šis orlaivis galiau-
siai išvystys vidutinį 70 kilometrų
per valandą greitį ir pakils į didžiau-
sią planuojamą aukštį – 8,5 kilo-
metro.

BNS

Šveicarijoje pakilo saulės energija 
varomas lėktuvas

Atkelta iš 5 psl.      buvo JAV LB
tarybos narys, apylinkės pirmininku,
pats mokytojavo šeštadieninėje lietu-
viškoje mokykloje, kur dėstė istoriją.
Ir dabar Rimvydas yra aktyvus vi-
suomeninėje lietuviškoje veikloje –
dalyvauja Šv. Jurgio parapijos komi-
tete, Rochester lietuvių draugijoje.
Pastaroji jau daug metų garsėja savo
lietuviška veikla ir labai gražiai su-
taria su lietuviais, jau nebekalban-
čiais savo gimtąja kalba.

R. Tamošiūnas nešykšti patari-
mų, džiaugiasi jaunais žmonėmis, ku-
rie geranoriškai įsijungia į lietuvišką
veiklą, juos visakeriopai skatina. La-

bai domisi lietuviška spauda, ją užsi-
prenumeruoja iš Lietuvos, laisvalai-
kiu domisi verslo ekonomika, daug
skaito.

• • •
Man buvo garbė įteikti aktyviam

bendruomenininkui R. Tamošiūnui
JAV LB Krašto valdybos Padėkos raš-
tą, pasirašytą Krašto valdybos pir-
mininko Vyto Maciūno, už nuošir-
džią ilgametę lietuvišką veiklą. Svei-
kiname mielą Rimvydą su apdovano-
jimu ir linkime toliau išlikti aktyviam
visiems mums svarbioje lietuviškoje
veikloje. 

JAV LB Padėkos raštas  

Po ilgos ligos Kaune, Lietuvoje, broliui
A † A

PETRUI GEDIMINUI BENDINSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame buvusią Jaunimo centro
valdybos pirmininkę ir JC tarybos narę MILDĄ ŠATIE-
NĘ, vyrą VIKTORĄ, sūnų TOMĄ ir dukrą DALIĄ, žmo-
ną MARYTĘ BENDINSKIENĘ Lietuvoje ir sūnų KĘS-
TUTĮ su šeima JAV, seserį DANGUOLĘ MICHELAVI-
ČIENĘ ir sūnų DAINIŲ su šeima Lietuvoje, bei visus
artimuosius ir gimines.

Jaunimo  centro taryba ir valdyba

Politologui, vienam iš Santaros-Šviesos federacijos
įkūrėjų ir vadovų

A † A
profesoriui

JULIUI ŠMULKŠČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą ir liūdime kartu su
velionio artimaisiais, draugais bei visais gerbiamą pro-
fesorių pažinojusiais ir išgyvenančiais šią skaudžią
netektį.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje

Prof. Julius Šmulkštys.
I. Tijūnėlienės nuotr.
Iš ,,Draugo” archyvų
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�A.a. Bronius Krokys, sulaukęs
92 m. amžiaus, balandžio 11 d. iške -
lia vo Amžinybėn. Balandžio 17 d.,
šeš tadienį, po 11 val. r. gedulingų šv.
Mi šių Šv. Andriejaus parapijos baž -
nyčioje B. Krokys bus palydėtas į Pri -
sikėlimo kapines, Bensalem, PA am -
ži nam poilsiui. Atsisveikinimas su
velioniu vyks nuo 10 val. r.

�Registracija naujiems 2010–2011
m. m. Gedimino  lituanistinėje mokyk-
loje (GLM), 10 South Lake St., Mun de -
lein, IL 60060, vyks balandžio 15 – ge -
gužės 16 die nomis. Naujieji moki nukai
registracijai kviečiami atvykti šeš  ta die -
niais nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. Kvie čia -
me registruotis iš anksto, nes vietų
skai čius ribotas. Tel. informacijai: 847-
244-4943 (Violeta) arba tel.: 847-668-
1731 (Beata).

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Motinos Marijos 70 metų mir-
ties sukakčiai skirtos šv. Mišios bus
aukoja mos šeštadienį, balandžio 17
d., 9:30 val. r.  seselių Motiniškajame
na me, 2601 W. Marquette Rd., Chic a -
go. Mišias aukos Čikagos vyskupijos
vyskupas John Gorman. Po Mišių –
kavutė. Kviečiame dalyvauti.

�Vienos dalies monospektaklis
,,Bo na Sfor ca. Atsisveikinimas” bus
ro domas balandžio 18 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muzie -
juje, Pasaulio lietuvių centre.  Reži -
sierius Gy tis Padegimas. Vaidina
Šiau   lių dra mos  teatro aktorė Olita
Dau tar  taitė. Po spektaklio – kom pak -
ti nės plok š telės ,,Tebūnie” prista ty -
mas.

�Rinkimai į Lietuvių Fondo (LF)
ta rybą ir Kont rolės komisiją vyks
gegužės 1 d. LF 47-ajame metiniame
narių suvažiavime  Pa sau lio lietuvių
centre.  Daugiau in for macijos gausite
tel.: 630-257-1616 arba rasite LF
internetinėje svetainėje: www.lithua-
nianfoundation.org. 

�Rytinio pakraščio Baltų festi -
va lis vyks šeštadienį, balandžio 17 d.,
Lietuvių namuose, 851 Hollins St.,
Baltimore, MD. Pradžia – 1 val. p. p.
Bilietų kaina – suaugusiems – 35 dol.,
8–12 metų vaikams – 15 dol. Prog ra -
moje dalyvaus estų, latvių ir lietuvių
meniniai kolektyvai.

�Balandžio 24 d. Putnam seserų
vienuolyne (600 Liberty Hwy, Put -
nam, CT 06260) 2 val. p. p. koncertuos
žinomas Toronto lietuvių mo terų
choras ,,Volungė”. Koncerto lė šos bus
skirtos Neringos stovyklai pa remti.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

�Kviečiame į spektaklį Justino
Marcinkevičiaus dviejų dalių poetinę
dramą „Mindaugas” Šv. Kazimiero
parapijos viršutinėje salėje balandžio
24 d. 7:30 val. v. ir balandžio 25 d.
12:30 val. p.p. Režisierė Olita Dau -
tar taitė, dailininkas – Si gi tas Šniras,
muzika M. K. Čiurlionio ir Lietuvos
Nacionalinės premijos laureato Vid -
man to Bartulio; kostiumų kūrėjos:
Aušra Kriaučiūnaitė, Laima Vaitke -
vičienė. Vaidina „Just millin’ around”
teatro trupės aktoriai ir šo kių  grupės
„Retro” šokėjai.

�Maironio parke, 52 S. Quin si-
gamond Ave., Shrewsbury, MA
01545, balan džio 25 d., sekmadienį,
2 val. p. p. vyks Romo Dambrausko
koncertas. Bilietai – 15 dol. Daugiau
informacijos suteiks Irena Markevi-
čienė tel.: 508-799-5469.

�Maironio lituanistinė mokykla
(New York) tuoj po lietuviškų šv. Mi-
šių Apreiškimo parapijoje kviečia vi-
sus dalyvauti Motinos dienos minė-
jime, ku ris įvyks gegužės  2 d. 11:30
val. r.  Mount Carmel parapijos salėje
(Have meyer St. ir North 8th St.  san-
kryža, Brooklyn, NY). Mokiniai atliks
šventinę programėlę, veiks loterija,
galėsite skaniai pasivaišinti, maloniai
pabendrauti. Jūsų patogumui prašo-
me bilietus įsigyti iš anksto pas Nijolę
Klimik – mokykloje ar ba tel.: 973-
668-1921 ir Raimundą Šli  žį – Apreiš-
kimo parapijoje arba tel.: 718-296-
6376. Bilietus galėsite įsigyti ir prie
įėjimo į salę. Dau giau informacijos
tel.: 718-239-1117 arba el. paštu:

director@nymaironiomokykla.org

�Lietuvos piliečių priėmimas
kon suliniais klausimais Lietuvių klu -
be, St. Petersburg, FL, vyks gegužės
mėn. 6–7 dienomis. Pri ėmi mą rengia
Lietuvos Respublikos generalinio
konsulato New York konsulai. Norint
atvykti būtina užsiregistruoti pas
generalinį konsulą Algimantą Kar na -
vičių tel.: 727-895-4811 arba el. paštu
LTConsulL@bayprintonline.com Re -
gistruojantis prašome nurodyti savo
vardą, pavardę, kokios konsulinės
paslaugos pageidaujama, kurią dieną
ir kuriuo  laiku jums patogiau atvyk-
ti. Dau giau informacijos rasite LR ge -
neralinio konsulato New York tinkla -
la pyje www.ltconsny.org arba gau si te
tel.: 212-354-7840.

�Švęskite Motinos dieną su Ed -
mun du Kučinsku! Šio populiaraus
lie tuvių estrados atlikėjo koncertas
įvyks gegužės 8 d., šeštadienį, 8 val v.

Lenkų kultūros fondo salėje (177
Broadway Clark, NJ 07066). Bilietus
užsisakyti galite tel.: 732-713-5108
(Žilvinas).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Ieško giminiû�

IŠ ARTI IR TOLI...

Ieškau Kęstučio Beniulios, gim.
1970 kovo 19 d. Jurbarko rajone
Klausučių km., turimais duomenimis
gyvenusio (gyvenančio?) Čikagoje,
Illinois valstijoje. Iš Lietuvos išvyko
1995 metų pavasarį ir grįžęs į Lie -

tuvą nebuvo. 
Ką nors žinančius apie jį prašau

pranešti el. paštu
v.sudziute@gmail.com. 

Vika Uosaitienė-Sudžiūtė

Paroda ,,Draugui – 100”  keliauja per Lietuvą. 
Gegužės 21 d. 5 val. p. p. Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje,

J. Basanavičiaus 45, LT–57182 Kėdainiai, Lietuva
įvyks šios parodos atidarymas.
Paroda veiks iki birželio 5 d. 

Tėvo Antano Saulaičio, SJ knygos vaikams ,,Kaip atrodo dvasios?” 
pristatymas vyks gegužės 7 d., penktadienį, 6:30 val. v. 

Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439
Kviečiame visus vaikučius, jų tėvelius ir senelius bei mokytojus atvykti 

į knygos sutiktuves, susitikti su knygos autoriumi.

BALSSI kalbų kursai
Baltijos studijų vasaros institu-

tas (The Baltic Studies Summer
Institute (BALSSI)) šią vasarą vėl
kviečia visus į intensyvius lietuvių,
latvių ir estų kalbų kursus.  Kaip ir
pernai, BALSSI šiemet globoja Uni-
versity of Wisconsin-Madison Rusi-
jos, Rytų Europos ir Centrinės Azijos
centras (The Center for Russia, East
Europe and Central Asia (CREECA)).
Šių metų programoje siūlomi pir-
mųjų ir antrųjų metų lietuvių, latvių
ir estų kalbų lygiai, taip pat bus gali-
ma klausyti paskaitų anglų kalba

apie Baltijos šalių istoriją, kultūrą,
bus rengiami kultūriniai renginiai,
susiję su Bal tijos šalimis. Registracija
kursams pra tęsta iki gegužės 12 d.,
tad sku bė kite registruotis!

Norintiems moky tis taip pat yra
galimybė gauti stipendijas. Dėl išsa -
mesnės informacijos apsilankykite
BALSSI tinklalapyje: http://creeca.
wisc.edu/balssi/index.html arba
kreipkitės į BALSSI programos koor-
dinatorę Nan cy Heingartner el. paštu
balssi@creeca.wisc.edu arba tel.:
1-608-262-3379. 

JAV LB New York apygarda ir apylinkės kartu su Švč. Mergelės Ma-
rijos Apsireiškimo parapijos (259 North 5th Street, Brooklyn, New York,
11211) komitetu balandžio 25 d. po 10 val. r. šv. Mišių maloniai kviečia į LR
generalinio konsulo New York, ambasadoriaus Jono Paslausko atsisveiki-
nimo pietus (kaina – 12 dol.) ir koncertą diplomatinės tarnybos New York
pabaigos proga. Koncerto pradžia – 1:30 val. p. p. Dalyvauja jaunimo choras
,,Vėjas” (vadovė Birutė Mockienė).

Norinčius dalyvauti prašome pranešti rengėjams: tel.: 516-353-1229 arba
el. paštu ramutezukas@hotmail.com (Ramutė Žukaitė); tel.: 212-982-1335
arba el. paštu ljhood @verizon.net (Laima Šileikytė-Hood); el. paštu
sid@aol.com (Pat Sidas).


